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Filmų Studija Vilniuje.
Pavyzdingiausia

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00

Kopija 5c
Francijoj ir Italijoj.
Amerikiečių Globojamoj

Rašo R. M1ZARA

United Press žinių agentū- 
, ra skelbia, jog sekamų penke- 
rių metų bėgyje Vilniuje bus 
įkurta filmų studija; vadina
si, Tarybų Lietuva turės savo 
Hollywooda. Be to, Taline, 
Rygoje ir Minske taipgi veiks 
filmų studijos.

Neužilgo, taigi, Lietuvos 
liaudis grožėsis savo filmomis, 
—istoriniais šedevrais ir šių 
dienų gyvenimą vaizduojan
čiais kūriniais.

— Čechoslovakijos demo
kratija — pavyzdingiausia 
demokratija Europoje . . .

Toki posakiai dažnai buvo 
girdimi prieš antrąjį pasauli
nį karą, kai būdavo kalbama 
apie demokratinę santvarką 
ir jos palaikymą.

Pasirodo, jog ir po karo Če- 
choslovakija yra viena pavyz
dingiausių demokratijų Euro
poje. Tai paliudija ten pra
eitą sekmadienį įvykusieji rin
kimai atstovų į parlamentą.

Rinkimai praėjo ramiai, be 
jokių ekscesų, dalyvaujant 
juose virš 7-niems milijonams 
piliečių!

Čechoslovakijos Komunistų 
Partija, žinoma, išėjo laimė
toja, gaudama 2,695,915 bal
sų. Iš 300 parlamento atsto
vų, komunistų bus 114; social
demokratų — 36; Beneęo par
tijos tautinių socialistų — 54; 
ir t.t.

Social - demokratas čecho
slovakijos ministrų pirminin
kas Fierlinger taip apibūdino i 
šį įvykį :

“Rinkimai nesudarė jokios 
staigmenos. Niekas nesitikėjo
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SENATORIAI ATMESIA 
STREIKLAUŽIŠKĄ

TRUMANO PLANA
Dauguma Senatorių Bijo Darbo 

Unijų Balsų Rinkimuose
Washington, geg. 29. —' Jei Trumano biliaus prie- 

ap- šininkai senate gaus dar 
ketvertą šalininkų, tai jis 
bus atmestas. O tiek ar 
daugiau galima būsią gauti 
iš 25 d ve jojančių jų, kaip 
spėja Associated Press. 
Ypač, jei tuo tarpu susitai
kys kompanijos su minkštų
jų angliakasyklų streikie- 

vadovaujami trumaniško riais, tai' didesnis skaičius 
Albeno Barkley’o, pasižadė- senatorių 
jo remti Trumano bilių —i Trumano sumanymą, 
vartoti federalių teismų in-i Daugelis senatorių bijo, 
džionkšinus prieš streikie- kad jeigu jie remtų Truma- 
rius ir verstinai rekrutuoti no bilių, tai darbininkai iš- 
į armiją atsisakančius grįž-1 balsuotų juos laukan seka- 
ti darban. ‘muose rinkimuose.

Laikraščių reporteriai 
klausinėjo senatorius, ar jie 
rems streiklaužišką prez. 
Trumano sumanymą. 44 se
natoriai atsakė, kad jie bal
suos prieš tą sumanymą; 25 
senatoriai sake, kad jie dar 
nežino, kaip balsuos, ar už 
ar prieš jį. 18 ♦ senatorių,

FRANKO ATIDARĖ 
PROPAGANDOS 
CENTRĄ LONDONE

Londęn. — Ispanijos 
įtatorius Franko pirko 
; delį, palocišką namą Londo
ne. Namas bus pertaisytas 

_____ ir paverstas į Ispanijos fa-
nugalėti komunistų partiją. Į Šistų propagandos Centrą. 
Masės žmonių supranta, jog! Nors anglams Stokuoja gy
be komunistų, fašistinės jėgos , venamų namų ir medžiagų, 
nebūtų buvusios nugalėtos... ■ bet Anglijos valdžia leido 
Komunistų partija visuomet Frankui tą palocių pirkti ir 
darbavosi už tautine vienybę medžiagas naudoti jo per- 

supra- taisymui. Pranešama, kad 
i ispanų fašistų valdžia išleis 
$80,000 per metus savo pro
pagandos skleidimui iš to 
centro. »

Tatai rodo, koks pasitikė
jimas gyvuoja tarp Franko 
ir anglų valdžios.

ir mūsų krašto liaudis 
to jos siekimą...”

kalbaTaip, atsiminkime, 
padorus social - demokratas, 
Šalies premjeras, kuriam rūpi 
krašto gerovė ir tarptautinė 
taika.

Netenka nei sakyti, kad vi
sos keturios didžiosios Čecho
slovakijos partijos gražiai ko
operuos ir po rinkimų.

Dr. Benešąs bus išrinktas 
krašto prezidentu, o Fierlin- 
ger’is, galimas daiktas, pasi
liks šalies premjeru; bus pa
taisyta krašto konstitucija, 
bus paskubintas šalies pramo
nės suvisuomeninimas; bus 
uoliai siekiamas! pagerinti 
liaudies gyvenimas.

čechoslovakija, vadinasi, ro
do kelią kitiems kraštams, 
kaip tvarkytis, kaip žengti po
kariniu, laimingesmn rytojun!

Brazilijos Laivakroviai 
Streikuoja prieš Franko

išstosią prieš

dik- 
di-

Amerikonai Užpuolė 
Korėjos Komunistų 
Partijos Centrą

Maskva. — Sovietu radi
jas pranešė, jog- kariniai 
Amerikos šnipai išvien su 
korėjiečių policija užpuolė 
Komunistų Partijos centrą 
pietinėje Korėjoje, ameriko
nų užimtoje to krašto pusė
je. Jie suėmė kai kuriuos 
Korėjos komunistų vadus, 
užgrobė dokumentus ir už
darė komunistų laikraštį. 
Sakoma, užpuolimas pada
rytas pagal amerikonų ge
nerolo Hodge paliepimą.

Amerikoną Komanda 
Vokietijoj Sulaikė 
Atlyginimus Sovietam

VIENUOLIKTASIS DOVANU 
SIUNTINYS LIETUVOS 

ŽMONĖMS
Šiuomi pranešame plačiajai lietuvių visuomenei, 

kad Vienuoliktasis Dovanų Siuntinys Lietuvos žmo
nėms jau užbaigtas. Pirmoji dalis 11-to siuntinio, 
vaikų ir moterų nauji čeverykai, išsiųsti pabaigoje 
vasario mėnesio šių metų. Antroji dalis siuntinio, 
dėvėti drabužiai, čeverykai ir kitos dovanos, išsiųs
ta gegužės 20-tą šių metų.

Su Vienuoliktuoju Dovanų Siuntiniu išsiuntėme 
įvairių daiktų sekamus kiekius: ,

NUPIRKTA Dovanų vertė
12 dėžių, T839 poros naujų “Oxford” čeverykų

vaikams................................................... $3,052.74
1 dėžė, 118 porų naujų moteriškų čeverykų 177.00

SURINKTA:
71 pundas, 24,973 svarai dėvėtų drabužių $24,973.00 
30 dėžių, 3,917 porų dėvėtų čeverykų vyrams, mo-

4,205.50
179.50 
47.50 

30.00 !

terim ir vaikam ....................................
1 dėžė, 312 svarų, odos čeverykams taisyti
2 dėžės, 444 svarų, įvairių maisto produktų
1 dėžė, 180 svarų, įvairių mokykloms reikmenų

Visų dovanųxvertė ................................. $32,665.24
Kaip matote, Vienuoliktasis Dovanų Siuntinys 

susidarė gana didelis ir vertingas, bet galėjo būti daug 
didesnis ir vertingesnis.

Su išsiuntimu Vienuoliktojo Siuntinio nepasibai
gia mūsų pastangos siųsti kuo daugiausia Lietuvos 
žmonėms paramos. Aukojimas ir rinkimas padėvėtų 
rūbų, čeverykų ir kitokios paramos neprivalo sustoti. 
Tuoj aus. pradėsime ruošti Dvyliktąjį Siuntinį. Todėl 
prašome surinktus daiktus siųsti Centran, nelaukiant, 
kada susidarys dideli kiekiai.

Lietuvai Pagalbos Teikimo Komitetas,
417 Lorimer Street, Brooklyn 6, N. Y.

Penu, ir N. Y. Valstijų Potvyniuo
se Žuvę Gal iki 24 Žmonių

IAISVĖ-LIBERD
i'he Only Lithuanian Dhh 

m (lie Eastern .'Stat*-

127 Lorimer Street 
Brooklyn 0, N. V

I’plepnone; Stagg 2-387>-

MAINIERIAI SUSITAIKO 
SU KOMPANIJOMIS DEL 

PAMATINIŲ SĄLYGŲ
Kompanijos Sutinka Mokėti į 

Bendrai Tvarkomą Fondą
Washington, geg. 29. — tam tikrą nuošimtį iš ang- 

Pranešama, kad Mainierių liakasių algų į unijinį gero- 
Unijos pirmininkas John L. vės fondą, kurį kontroliuos 
Lewis ir minkštųjų anglia- tiktai pati unija, 
kasyklų kompanijos priima ’ Kompanijos duos mainie- 
šitokias sąlygas: riam po $100 atostogoms.

Bus pridėta mainieriams Po 35 darbo valandų ša
po pusdevyniolikto cento ai- vaitėje jau bus mokama 

i gos per valandą. Kompa- pusantro tiek, kaipo už virš- 
nijos mokės į unijinį svei- valandžius. Būsią dirbama 
katos fondą po 5 centus nuo 5 dienos savaitėje ir ne il- 
kiekvieno tono anglies. Šį giau kaip po 9 valandas per 
fondą bendrai tvarkys vie- dieną. Valdžia ir kompani

onas unijos atstovas, vienas 
; kompanijų atstovas ir tre
čias asmuo, kurį jiedu pasi
rinks kaip bepusišką.

Kompanijos atskaitys po saugoti.

jos pasižada rūpintis, kad 
kasyklose būtų įvesta įren
gimai, reikalingi darbinin
kų sveikatai ir gyvybei ap-

Siamas Šaukiasi i ■ IUNGT. VALSTIJOS
Jungi Tautas prieš 
Francūzų Įsiveržimą

DAVĖ FRANCI JAI 
STAMBIĄ PASKOLĄ
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Rio de Janeiro, Brazilija. 
—Protestuodami prieš Is
panijos diktatorių Franko, 
laivakroviai Recife uoste 
atsilakė iškrauti daiktus, 
atgabentus laivais iš Ispani
jos. Brazilijos yyriausybė 
areštavo tų laivakrovių va
dus. Kiti laivakroviai pa
skelbė visuotiną savo strei
ką Recife, reikalaudami pa
leist suimtuosius.

Sekmadienį, birželio mėn.
2 d., Įvyl^s svarbūs rinkimai 
kituose dviejuose Europos 
kraštuose: Francijoje ir Itali
joje.

Pirmojoj bus renkami at
stovai į steigiamąjį seimą nau
jai konstitucijai sukurti.

Italijoj — taipgi, tik čia 
rinkimuose vyraus monarchi
jos likimo klausimas: pašalin
ti monarchiją ar ją palikti?

Klerikalai ir fašistai, laimi
nami popiežiaus ir vyskupų, 
agituos piliečius balsuoti už 
monarchistus, gi demokratinė 
visuomenė stovės už monar
chijos pašalinimą.

Abiejuose kraštuose rinki
mai turės didžiulės svarbos. 
Nekantriai pasaulis lauks jų 
pasėkų!

Washington. — Amerikos 
valdžia suspendavo Lenki
jos prašymą paskolos.

London, geg. 29. — Ame
rikonų komanda pietiniai- 
vakarinėje Vokietijoje su
stabdė Sovietam siuntimą 
mašinerijos ir kitų karinių 
atlyginimų iš tos srities. 
Maskva sako, jog ameriko
nai tuomi laužo Potsdamo 
sutartį.

Amerika reikalauja, kad 
Sovietai siųstų maistą iš 
savo valdomos rytinės Vo
kietijos į vakarinę. Kitaip 
amerikonai nepraleisią So
vietam atlyginimų. '’Teigia
ma, kad anglai darys taip, 
kaip ir amerikonai.

Per potvynius Pennsylva- 
nijoj ir pietiniai - vakarinė
je New Yorko valstijos da
lyje bent 11 žmonių žuvo ir 
13 be žinios dingo. Upės 
ir upeliai ištvino nuo smar
kių liūčių. Tvaniški lietūs 
prasidėjo praeitą šeštadienį 
ir beveik nuolat pylė iki 
trečiadienio.

Potvyniai, padarė milionus 
dolerių nuostolių ir tūks
tančius 
namų.

New 
semta 
miesto.

gyventojų išvijo iš

Yorko valstijoj ap- 
trečdalis Elmiros
Potvyniai palietė

Ithacą, Corningą, "Wellsville 
ir Binghamtono' apylinkę 
šioje valstijoje.

Pennsylvanijoj potvyniai 
labiausiai kliudė Williams- 
portą ir Lock Haveną. Wil- 
liamsporto centras apsem
tas 6 pėdų gilumo vandeniu, 
o Lock Haveno gatvės po 4 
pėdomis vandens.

Potvyniai kai kur supa
ralyžiavo traukinių veikimą 
N. Y. ir Pa. valstijose.

,/

Kampai New Jersey, 
Conn, ir Ohio valstijų taip
gi nukentėjo nuo potvynių.

Bangkok, Siam. — Siamo ( 
(Thailando) valdžia atšilę 
šaukė į Jungtinių Tautų 
Saugumo Tarybą, kad su
laikytų karinius užpuolimus ! 
iš francūzų pusės. Francū
zų kariuomenė su patranko
mis ir lėktuvais iš Indo-Chi- 
nos įsiveržė į Siamą ir už
ėmė Nong Kai miestą. Šia- * 
miečiai paskui išmušė už
puolikus iš to miesto. Bet 1 
francūzai dar nepasitraukė 
iš Siamo.

R^chssterh Valdyba
Priversta Pripažinti
Savo Darbininką Uniją

Washington. — Jungtinės 
Valstijos suteikė Francijai 
$1,370,000,000 kredito-pas- 
kolos. Francūzų valdžia, 
panaudos $720,000,000 tos 
sumos pirkimui likusių ame
rikinių karinių Amerikos 
reikmenų Franci jos žemėje. 
Kiti paskolos pinigai bus 
vartojami pirkiniams pa
čiose Jungtinėse Valstijose. 
Francija mokės 2 iki 3 nuo
šimčių palūkanų. Mainais 
už paskolą ji panaikina ap-- 
ribojimus prekių įvežimams 
iš Amerikos. Amerika do
vanoja Francijai $1,800,- 
000,000 karinių paskolų iš 
Lend-Lease fondo.
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Byrnes Atsiliepia į Molotovo Pareiškimą
Washington. — Amerikos 

valstybės sekretorius Byr
nes, atsakydamas užsieni
niam Sovietų ministeriui 
Molotovui, pareiškė, kad ši 
šalis nepalaikanti bloko su 
Anglija prieš Sovietus. Byr
nes taipgi tvirtino, kad Sta
linas, girdi, sutikęs neužil
go daryti Keturių Didžiųjų

sutartį laikyti Vokietiją nu
ginkluotą per 25 metus. -

‘ London. — Škotijos Tau
tiečių Partija reikalauja 
plačios savivaldybės savo 
kraštui; ketina kreiptis į 
Jungtines Tautas, kad pri
verstų Angliją duot škotam 
savivaldybę.

Azerbaidžanas Paleido Su
imtus Irano Pulkininkus

Teheran, Iran. — Iraniš- 
kojo Azerbaidžano premje
ras Jaafar Pishevari išlais
vino du centralinės Irano 
armijos pulkininkus. Jie Va
dovavo kariniam Irano ąr- 
mijos įsiveržimui į savi val
dišką Azerbaidžano provin
ciją, iki tapo suimti ir nu- 
teistųlO metų kalėti. Įsi
veržimas buvęs padarytas 
be Irano premjero Ghava- 
mo žinios.

4

Rochester, N. Y., geg. 29. 
—CIO ir Darbo Federacijos 
unijistai per bendrą vienos 
dienos visuotiną streiką 
privertė Rochesterio miesto 
valdybą pripažint miesti
niams darbininkams teisę 
organizuotis į unijas. To
dėl federaciniai ir CIO uni
jistai jau atšaukė streiką. 
Generalis streikas įvyko to
dėl, kad miesto valdovai at- m~0 žinios* 
sisakė pripažint savo darbi- * -------------------
ninku uniją ir areštavo jų’ ORAS. — Bus giedra ir 
streiko pikietininkus. šilta, sako Oro Biuras.
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Geležinkeliečių Vadas Sako, Trumanas Elgėsi su Jais, kaip Močeka su Posūniais
R
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Cleveland, Ohio. — Trau
kinių Tarnautojų Brolijos 
pirmininkas A. F. Whitney 
pareiškė: “Prez. Trumanas 
elgėsi su mumis taip, kaip 
močeka su posūniais.”

Pirm g e 1 e ž i n k e 1 iečių 
streiko paskelbimo, Truma
nas tik du kartu priėmė 
trumpai pasitarti Whitney 
ir Traukinių Garvežių Ma
šinistų Brolijos pirmininką 
Alvanley Johnstoną.
/‘Vienas pasikalbėjimas 

įvyko gegužės 14 d. ir tęsė
si 27‘ minutes, o antras bu
vo gegužės 17 d. ir baigėsi

per/3 minutes,—-sakė Whit
ney. — Bet- prezidentas ne
leido mums pasakyti faktų 
iš savo pusės. Jis nenorė
jo mūsų klausyti. Jiąai sa? 
kė, kad pats viską žinąs.”

Trauki nių Tarnautojų 
pirmininkas Whitney įtarė, 
kad Trumanas juos apgau
dinėjęs. “Prezidentas už
tikrino mus, kad jeigu mes 
atidėsime streiko šaukimą 
penkias dienas (nuo geg. 18 
iki 23), tai jis pateiks pla
ną, pagal kurį bus galima 
Whitney. — Ir mes pasiti
kėjome prezidento žodžiu.”

Traukinių Tarnautojų Brolijos Pirmininkas Tvirtina, kad 
Trumanas Juos Suviliojo ir Taip Privertė Sustreikuoti

Bet Trumanas nedavė gele
žinkeliečiams tokio pasiūly- 
greitai susitaikyti, — sakė 
mo.

Kaip Prezidentas Iššaukė 
Streiką

Už kelių valandų pirm 
prezidento kalbos kongrese 
praeitą šeštadienį povaka- 
rėj, geležinkeliečiai pranešė 
jam, kad jie atšauks strei
ką,'jeigu Trumanas sutiks

toliau tartis su jais. Jie 
pamatiniai priėmė paties 
prezidento paskirtos tyrinė
jimų komisijos pasiūlymus 
—pridėti po 16 centų algos 
per valandą ir palengvinti 
tūlas* darbo sąlygas. Tru
manas paneigė geležinkelie
čių sutikimą grįžti darban 
ir tęsti pasitarimus. Jis lai
kėsi savo sprendimo — pri
dėt geležinkeliečiams po 
pusdevyniolikto cento per

Beje, 
įvyko

praeitą sekmadienį 
municipaliniai rinkimai
(Tąsa 5-me«pusl.)

valandą ir palikt tas pačias 
senąsias darbo sąlygas be 
jokių atmainų.
Slėpimas, Politikieriavimas 

po Streiko Atšaukimo
Traukinių Tarnautojų ir 

Garvežių Mašinistų Brolijų 
pirmininkai praeitą šešta
dienį 3:30 valandą popiet 
atėjo pas Trumaną ir pra
nešė, kad jie atšaukia strei- įterpė, kad streikas pabaig- ’į 
ką. ’ ” j tas. Tai dėl to senatoriai

Pusė valandos po to pre- ir kongresmanai taip trukš- 5 
zidentas pradėjo kerštingą mingai sveikino Trumaną, 
savo kMbą kongresui ir vi- kaip 
sai šaliai per radiją. Jis aš-, prieš

triai smerkė geležinkeliečių 
vadus ir siūlė išleisti tokį . 
įstatymą, kad su kariuome
nės ir teismų pagalba būtų 
galima laužyti streikus ir j 
verstinai imt streikierius į | 
armiją. Jau pirm savo kal
bos Trumanas žinojo, kad | 
geležinkeliečių streikas at
kauktas. Bet tik po dau
gumos kalbos pasakymo jis į

fe

“pergalės laimėtoją” , ’ 
streikierius.

t
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Iš Lietuvos spaudos suži
nome, kad š. m. kovo me
ne s i o pabai goję staiga 
smarkiai 
Nemuno 
nemažai 
miestui.
miesto” pakraščiai, Vilijam
polė, Senamiestis ir kt. Ko
vo mėn. 27 d. Tarybų Lie
tuvoje skaitome:

“Kovo 25 d. Nemuno ir

Entered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office 
at Brooklyn, N. ¥., under the Act of March 3, 1879.

Triesto Miestas ir Apsisprendimo Teisė
Triesto miestas, kurį Amerika ir Anglija pasimojo 

prijungti Italijai, kaip žinia, Paryžiaus konferencijoje 
buvo bene vyriausia skerspaine, neprileidusia keturių 
kraštų užsienio reikalų ministrams pasekmingai pravesti 
konferenciją. Dėl to miesto ateities šiandien diskusuo- 
jama viso pasaulio spaudoje. Tuo reikalu, taigi, ir USA 
Komunistų Partijos sekretoriatas padarė įdomų pareiš
kimą, tilpusį Daily Workeryj geg. mėn. 28 d.

Amerikos komunistai sprendžia Triesto klausimą, 
pasiremdami keturiais pagrindais: ekonominiu, politiniu, 
istoriniu ar etnologiniu. Nepaisant, iš kurio šono pa
niūrėsi, sutiksi, jog tas miestas turi priklausyti Jugos-

sa, kas buvo galima perneš-l 
ti į aukštesnes patalpas, i 
buvo pernešta: brangiosĮ 
knygos, partitūros, muzikos 
instrumentai, pianinai, kos
tiumai, medžiagos. Dėl to 
milijoninis turtas palyginti 
nedaug tenukentėjo. Deko
racijų dalis, kurių kitur iš
gabenti nebuvo galimumo, 
nukentėjo, bet tikimasi, kad 

• nežymiai. Kovo 26 d. tebe- 
Neries vandens horizontas, buvo aplietas parteris, sce- 
nors ir iš lėto, bet vis krito, na. Nukentėjo ir smulkus 
Kovo 26'dienos rytą Nemu- inventorius — 
no vandens horizontas bu- baldai ir kt. 
vo nukritęs apie vieną met
rą. Tą dieną Nemuno van
dens horizontas laikėsi apie i 
8.5 m., o Neries v 
rizontas — apie 
Taip pat ir vakar dieną te-1 šeštadienio, 
bebuvo apsemta Vilijampo- Į teatro dir. Bručkui, rūmų 
lė, Senamiestis ir kiti mies- komendantui B r. Broškui ir 
to pakraščiai. Potvynio pastatymo dalies* vedėjui V. I 
grėsmė vis dar yra rimta, Kavaliūnui, teatro kolekty- 
nes nei Nemuno, nei Neries ivas visą kilnojamąjį turtą: 
ledas tebėra neišėjęs. Ghu-Į dekoracijas, kosiumus, bu
tą žinių, kad kovo 26 d. Ne-. taforiją, pianinus, minkštus Fabriko 
ries ledai pradėjo eiti proĮ baldus ir/kt. išnešė į ma- i išgelbėjo 
Vilnių (nuo Vilniaus ' 
Turžėnų Neris buvo išėju-idėl visa tai nuo 
si), taigi pasiekę_ Kauną’beveik nenukentėjo. Turto 
ledai vėl gali pradėti grūs-!
tis, jei pro Kauną ligi to lai-)lodami jėgų, ypač pasižymė- 
ko Neris nebus išėjus. -KT 
muno žemupis taip pat te-)kauskas, P. Dailidė, E. Ku- 
bėra neišėjęs. įnavičius, L. Meškys, A. Dal-

“Visa tai turint galvoje, ikevičius, L. Motiejūnaitė, J. 
negalima nė kiek sumažin- Dautartas, V.
ti budrumo ir visomis pas-)čius, L čaikovskienė, A. 
tangomis reikia kovoti su i Aleknaitė, O. Jackevičienė, 
skaudžiais potvynio padari- l. Macijauskas, Z. Lasins- 
niais.” >kas, L čepelevičius, P. Kei-
Potvynio Padariniai Įmone- |došius, E. Bačkauskas, L. 

se ir Įstaigose Viraitis.
J. Ąžuolaitis rašo apie ’ Teatro rūmai gerokai nu- 

1 : iškeltos grindys,
apsemti užkulisiai, sugadin
ta elektros instaliacija, nu
krito dalis tinko.. Vanduo 
buvo pakilęs iki 3 metrų.

Teatras laikinai negalės 
Įveikti. Sugadinimams pa
šalinti teatro kolektyvas 
energingai ruošiasi. Kovo 
27 d. įvyksta meno vadovy
bės ir cechų vedėjų susirin
kimas aptarti, kaip ir kuo 

į greičiau teatrą sutvarkyti.
Knygynai

išsiliejęs Nerio ir 
padarėvanduo

nuostoliu Kauno
Apsemti buvo

“Kauno Audiniai”
Fabrikas potvyniui pasi

ruošė iš anksto. Sekmadie
nį apie 7 vai. atėjo dažymo 
skyriaus meisteris drg. M. 
Melagius, f-ko direktorius 
drg. K. Miklaševičius, vyr. 
inž. 
feris
buvo išsiųstas sunkvežimis 
atvežti daugiau žmonių. 
Fabriko darbuotojai dirbo 
ištisą dieną, kol iš žemesnių 
sandėlių iškėlė dažus, che-

P. Brazdžionis ir šo- 
Kazlauskas. Tuojau

butaforiniai j mį^ajus įr (iš vį_

Kauno Jaunimo ir Muziki
nės Komedijos Teatre

Šis teatras potvynio pa
in, j vojui pradėjo ruoštis nuo

V a d o vau j ant

so apie 4 tonas) į viršutinių 
aukštų patalpas. Darbe 
ypač pasižymėjo: tikrinimo 
skyr. vedėjas A. Navikovas, 
audimo skyr. vedėjas N. 
Antulevičius, sandėlių vedė
jas St. Virkučiauskas, me
chanikas St. Gailiūnas, pa
ruošimo skyr. meisteris drg. 
Ig. Jakočiūnas, audimo mei
steris V.

the railroad

UNLIKE A WASHINGTON
COLUMNIST,, who boasts 

his predictions to be 82 and 
a half percent pure, the 
writer has not been given to 
making predictions in the 
past. But President Truman’s 
recent actions in
strike presents a hard to re
sist temptation to make a few 
predictions of our own. 

—o—
In breaking our record of 

shying from predictions, we 
may be going overboard. But. 
our crawling^ out on the limb i 
is less harmful than President Į 
Truman’s tossing overboard
the progressive labor policies'guy 
of his predecessor, Franklin I now that he hasn’t any wings 
D. Roosevelt. 

—o—
President’s calling in 
Army in the railroad 
placed him definitely

sense. Says Winchell:
“The first time a Trojan 

Horse ran ,in the money.”
—o—

A London nudist colony is 
booming because veterans re
turning from tropical climes 
have learned to appreciate t 
the value of nudism. For a 
while it appeared that nudism 
was going to catch the fancy 
of American servicemen too, 
what with the shirt and 
clothes shortages.

—o-—
HEADLINE:
“Mayor Has No Wings”
All along we thought the 

was down-to-earth, but

1. Ekonominiai, Triesto uostas Italijai turi koma- 
žiausios reikšmės, gi Jugoslavijai — milžiniškos reikš
mės, nes jis stovi šiauriniame Adriatiko jūros šone ir 
tarnauja visai Giuliano sričiai vartais į pasaulį.

2. Politiniai, būdamas federatyvėje Jugoslavijos re
spublikoje, Triesto miestas tarnautų taikai, nes Jugosla
vijos vyriausybė jam suteiktų autonomines teises ir tuo 
būdu tame pasaulio kampelyj būtų užtikrinta ramybė, 
nekelianti tarptautinių nesusipratimų. ’

3. Istoriniai, Triesto miestas visuomet buvo susi
jęs su slavų tautomis. Prieš pirmąjį pasaulinį karą jis 
priklausė Austro-Vengrijai, bet po karo talkininkai pri
kergė jį Italijai, nepaisydami serbų-kroatų-slavėnų pro
testų.

4. Etnologiniai, patsai Triesto miestas yra daugu
moje apgyventas italais, tai tiesa, tačiau visa apylinkė, 
visa Giuliano sritis apgyventa milžiniškoj daugumoj ju-1 
goslavais. Argi galima tuomet miestas pavesti italams iRai’kuriuos nuostolius, pot- ikentėjo: 
tik dėl to, kad jame dauguma gyventojų italai? Žino-)Vynio atneštus: 
ma, ne! Tuo principu vadovaujantis, daugelis miestų ga- j t f
Įima būtų priskaityti tam ar kitam kraštui. Pav., jeigįtr/o p f V • S;.* /PatrC 
tuo principu būtų vadovautasi, tai ir Lietuvos sostinč^-UiJ). 7ms !pradėjo 
Vilnius niekad nebūtų priklausęs Lietuvai, kadangi ten i^emNsekmadienio rytą, 
daugumą gyventojų sudarė lenkiškai kalbą žmonės. .Apsėmė visus priėjimus, ru-

Šitie tai yra keturi dėsniai, kuriais pasiremdama j ,1 b6 
USA Komunistų Partija pasisako už tai, kad Triesto 
miestas su uostu privalo būti palikta Jugoslavijai, kad 
iš to miesto tuojau būtų ištraukti anglų ir amerikiečių 
kariuomenės daliniai ir miestą perimtų Jugoslavijos vy
riausybė savo žinion.

Stodami už Triesto miesto prikergimą Italijai, Ame
rikos ir Anglijos valdovai tatai daro ne taikos interesų 
/sumetimais, bet karo,—naujo karo!

Taiką mylintieji žmonės tačiau į tai žiūri kitaip!

Spirdanovas, 
ir kt.
ORS’as 
visus 

ikijžiau pavojingas vietas". To- j maisto produktus. 
’ potvynio (artimiausiu laiku

of the
strike
on the side of the railroad 
owners and opposed to labor. 
By this action, we believe,

laikinius potvynio
’apsaugojimo darbe, nesigai- nius ir pradės darbą.

’ * i , — v • V _ _ —«

Ne-'jo: St. Dautartas, St. Čai-

turimus Į 
Fabrikas1 
pašalins | 
padari-

“Litekso”’ Fabrike
Kovo 24 d. “Litekso” fab

rike buvo sudaryta potvy
nio komisija, kuriai ener
gingai ėmėsi vadovauti vyr.z f • <7> * ČD v'/ t/

Germanavi- mechanikas drg. R. Grygas

it saves him the worry of 
having them clipped.

—o—
One-time branch scribe for 

the LDS Monarchs and book
reviewer for the Tiesa, An
thony Stelmok grabbed him
self a by-line in a recent Sun-

President Truman has cooked j day edition of New York’s 
his political goose. Therefore, i P. M., where he has been 

i we predict that the powerful ’ doing- a re-write stint for a 
I labor support once enjoyed | number of years... That 
i by the Democratic Party will (famous Joe Sacal touch has 
I be turned against 
when he campaigns for 
election in 19-48.

—o—
Prediction number

Truman j been lacking in the last couple 
re- editions of the V. E. S. Joe 

jis presently in the east, where 
he attended the funeral of 
his father and where he soon 
will be attencwiig sessions of 
the NationaJk'LDS Convention

Liaudis Gina Demokratiją!
Kongresas mašinaliai pravarė Trumano Bilių, kuris 

yra pasikėsinimas ant Amerikos liaudies demokratinių 
laisvių, ir pasiuntė senatui. Tuo pačiu kartu, senate, 
49 balsais prieš 29, jau pravarė kitą antistreikišką, anti
demokratinį Case’o Bilių, kuris taip pat yra paruoštas 
pagal Mr. Trumano praeitų metų sumanymą “užšaldyti 
streikus” ir bausti streikų vadus ir streikierius.

Kongresmanai ir senatoriai, tartum lenktyniuoja 
vieni su kitais, kad tik žiauresnius antiliaudiškus, antide
mokratinius ir priešdarbininkiškus įstatymus pravary
ti. Prie Case’o biliaus yra įneštas Byrd pataisymas, pa
gal kurį, jeigu darbdavis mokės į darbininkų sveikatos 
arba pagalbos fondą, tai tokis darbdavis gali būti bau
džiamas 6 mėnesiais kalėjimo ir $10,000 pinigine baus
me. Jeigu tokis sumanymas būtų pravarytas, tai mai- 
nierių reikalavimas kompanijų lėšomis įsteigti arti ka
byklų ligonines arba sveikatos punktus visai būtų ne
galimas.

Teatro kolektyvas potvy
nio pavojui ruošėsi kelias 
) dienas prieš tai. Buvo su- 
I darytos gelbėjimo brigados, 
i kurios, vadovaujamos di- 
I rektoriaus Zaukos, meno 
vadovo Sutkaus, energingai 

) ė m ė s i darbo apsaugoti 
’brangų teatro turtą. Ypač 
daug teko dirbti brigadai, 
budėjusiai naktį iš šeštadie
nio į sekmadienį, su prieš
gaisrinės apsaugos viršinin
ku Milinsku priešakyje. Di
deliu atsidavimu turto gel

bėjimui pasižymėjo akto-!_ __ _______________
rius A. Mackevičius ir eilė i ir to paties dalis tebėra ap- 
kitų teatro darbuotojų. Vi-1 semtuose rajonuose.

Sukvietus žmones, buvo iš
nešti į viršutinių aukštų 
sandėlius apie 8 to chemika
lų, gatavos produkcijos 
2,000 metrų pagamintų au
dinių ir apie 1,500 metrų pu
siau fabrikatų. Žmonės dir
bo su dideliu pasišventimu 
dviem pamainomis. Gelbė
jimo brigados darbą baigė 
japie 6 vai. ■

Po kelių dienų “Litekso” 
fabrikas vėl pradės darbą.

D. Smailys rašo apie tai, 
kaip Kauno jaunimas dar
bavosi potvynio dienomis:

Nepaprastai didelį darbą 
prieš potvynį ir potvynio 
dienomis atliko Kauno mies
to jaunimas. Jaunuoliai ir

political ac-iin Boston... A proxy unveil
ing of a plaque dedicated to 
over a score of LDS members 
who died in the service of 
their country will be one of 

ceremonies

twa: 
Organized labor will turn its 
guns in the direction of broad
er independent
tion and possibly toward the 
formation of a third political 
party, owing allegiance nei
ther to the Administration 
nor to the Republicans. Or-j the more solemn
ganized labor will follow this)at the National LDS Conven- 
political pattern in spite of!tion... The proxy plaque, 
Henry A. Wallace’s announce- which had to be substituted 
ment that he would support because a Chicago firm could 
President Truman for re-elec-jnot finish the casting of the 
tion. bronze plaque in time for the

— o— convention/ is being prepared
Walter Winchell comes out by artist Johnny Gresh whose 

with a gag on the Rankin 
committee’s new $75,000 < 
propriation which is worth 
repeating for its pure horse-

water color “The Old Tree” 
ap-jwop him the first prize in the 
rth I thirteenth annual exhibition

of the Bridgeport Art League.

Gerokai nukentėjo Kauno jaunuolės kovo 23 ir 24 d.
pirmasis knygynas (Laisvės 
ai. 62), nors daug knygų bu
vo pakelta ant bufetų. Tvar
kymo darbams Knygų Pre
kybos Trestas turi skubiai 
sutelkti žmonių, nes šio 
knygyno personalas labai 
mažas (vos trys asmenys)

valios. Tai reiškia vergijos legalizavimą Amerikoj... 
Tai yra baisus grūmojimas ir pavojus darbininkų orga
nizacijoms, ir jeigu tas bilins bus senato užgirtas, tai 
neims daug laiko, kol Amerikoj bus fašizmas!”

Senatorius C. Pepperis, protestuodamas prieš Tru- 
mano Bilių, tarpe kitko sakė: “Jeigu prezidentas Roo- 
seveltas sunkiausiomis karo dienomis nereikalavo tokių 
įstatymų, tai aš negaliu matyti jokio reikalo, kam toki 
įstatymai yra reikalingi Trumanui.” Jis sakė, kad. jei
gu šis bilius būtų priimtas, tai Amerikos liaudis nustotų 
demokratijos teisių ir laisvių.

apėjo daugiau kaip tūks
tantį namų ir pranešė gy
ventojams apie gręsiantį 
pavojų.

Naktį į kovo 25 d., kai 
vanduo, kelias valandas iš
silaikęs 8 metrų lygyje, pa
kilo dar pusantro metro, 
miesto komjaunimo komite
tas paragino jaunimą daly
vauti skęstančiųjų gelbėji
me ir vertingo inventoriaus 
bei įrengimų išsaugojime 
nuo gedimo ir žuvimo. Bu
vo sudaryta kelios brigados, 
kurios tuojau įsijungė į ak
tyvų darbą.

Komjaunimo ir jaunimo 
brigada iš draugų. Lagaus- 
ko, Chairitonovo, Daunio ir

kitų ištraukė iš vandens 16 R/JaLrnnc AtcaVvmai 
žmonių, kurių tarpe keletą' nvudKLlJUo HlbdKyilldl 
moterų ir vaikų. Brigadą, Į 
susidedanti iš Valstybinio i 
Vytauto Didžiojo Universi- j 
teto darbininkų 'ir valstie
čių parengiamųjų kursų 
klausytojų, išgelbėjo didelę 
dalį Kauno ryšių kontoros 
įrengimų.

Ypatingai sąžiningai dir
bo X gimnazijos moksleivių 
grupė, susidedanti iš kom-į 
jaunuolių Vasiljevo, Petro-’ 
vo, Suvorovo, Koniajevo ir 
kitų. Jiems buvo pavestas | in(erested Onlooker,

Laisviečiui, Boston, Mass. 
—Tamsta be reikalo karš
čiu© j atės dėl to, kad Laisvė 
gina OPA. Tai darydama, 
ji gina milžiniškos Ameri
kos darbo žmonių daugu
mos interesus. Nors pačio
je OPA mašinerijoje yra 
netobulumų, tačiau, jei re- 

i akcininkams pavyktų tą 
į įstaigą sunaikinti, tuomet 
darbo žmonių padėtis pa
sunkėtų, o ne palengvėtų.

nelengvas uždavinys — iš-, 
gelbėti vertingų medika
mentų sandėlį. Jaunuoliai 
be pertraukos dirbo pen
kias valandas, visiškai be 
šviesoj ir braidžiodami van
denyje. L__  -Y'_.
labai gerai atliko ir už 
susilaukė miesto sveikatos A_ Gingllll-ui Norwood, 
apsaugos skyriaus padėkos. į Mass. _ Dgkojame už iš.

. (Bus daugiau) įkarpą.

Hartford, Conn. — Mes vis 
manome, kad tuo reikalu 
(apie Laisvės Choro pra
mogą) kas nors parašys lie
tuvišką korespondenciją, to
dėl tamstos prisiųstosiosz-m v 1 • • •• VA\xA vL^ALlkJVVKJ VAkJ VVUlvkJ

Savo uždavinį jie įang]įškos pastabos nespaus-

Ball’o pataisymas reikalauja, kad pirm streiko pa
skelbimo būtų paskelbtas 60 dienų “streiko užšaldymas” 
ir per tą laiką būtų neleidžiama unijoms vesti jokios agi
tacijos už streiką.

Eastland’o pataisymas reikalauja bausti $10,000 pi
nigais ir 20 metų kalėjimo kiekvieną, kuris ar kuri “prie
vartos keliu kenktų gamybai arba prekybai.” Jeigu 
tokis pataisymas būtų pravarytas, tai jis būtų pritai
kintas prie kiekvieno streiko.
| ' Taip kongresmanai duoda vis daugiau prieš darbi
ninkus nukreiptų sumanymų, kad padaryti juos įstaty
mais. Taip kongresmanai ir senatoriai skelbia Ameri
kos liaudžiai karą, veda prieš jos demokratines laisves 
atakas, siūlo sumanymus, kurių pagalba būtų panaikin
ta visos tos laisvės, kurias mūsų šalies liaudis iškovojo 
nuo 177'6 metų, kada ji atsiskyrė nuo Anglijos karalių 
vergijos. • .

CIO prezidentas P. Murray, protestuodamas prieš 
Trumano Bilių HR-6578, kaipo antidemokratišką, prieš- 
streikišką, tarpe kitko pareiškė:

“Mr. Trumąnas pasiūlė verstinaLdraftuoti darbinin
kus, kaip į armiją, ir priversti juos dirbti, nepaisant jų

Griežtai, kaip priešdemokratinį ir fašistinį įstatymą 
pasmerkė ir ADF prezidentas William Green. Prieš 
Trumaųo bilių išstojo įvairių unijų ir organizacijų vadai. 
Liaudis stoja, kad apginti savo laisves,—savo demokra
tines teises!

Ką gi reiškia toki įstatymai, jeigu ne tą patį, kas 
buvo hitlerinėj Vokietijoj? Juk Hitleris ir jo partija 
vieną po kito panašius įstatymus pravarė, suvaržė uni
jas, darbininkus, o paskui ir visai jas uždarė! To nori 
Amerikos reakcija. Ji jau nebepasitiki buržuazine lais
ve ir demokratija; ji siūlo legalizuoti turčių viešpatavi
mą ant liaudies, o tai reiškia fašizmą, prieš kurį mūsų 
sūnūs kariavo! ‘ '

Iš Washington© pranešama, kad atėjo tūkstančiai 
telegramų. Žinoma, Mr. Trumano šalininkai sako, jog 
dauguma telegramų užgiria Trumano pasiūlijimą. Bet 
jie patys pripažįsta, kad užgyrimai atėjo nuo pavienių 
piliečių, tai yra turčių. Bet nei viena masinė organiza
cija, nei viena unija, kurios atstovauja milijonus žmonių, 
nepasiuntė užgyrimo, bet siunčia protestus ir reikalavi
mus atmesti Trumano Bilių"’ HR-6578, kuris yra pavojin
gas Amerikos demokratijai.

i

Pleškinami gaisruoja Ku Klux Klan’o kūrenami kryžiai ant Stone Kalno, Geor
gia, ceremonijose Įvesdinti naujus narius. Matosi, kaip jie apsigaubę-apsisupę 
marškomis, kad žmones negalėtų pažinti. Žmonės protestuoja prieš atgaivinamą 
terorą. Valstijos Įstatymdavystei Taryba, susidedanti iš AFL, CIO ir nepriklauso
mų unijų pareįkalavo, kad Iždo Departmentas ir FBI ištirtų ir suvaldytų.
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TteCiaš Puslapis

Antanas Bimba

Ką Aš Mačiau Tarybą 
Lietuvoje

(Trumpi dieniniai užrašai)
(Tąsa)

Gruodžio 28
Ši rytą turėjau nepaprastą svečią—liaudies artistą 

Kiprą Petrauską. Tai buvo mano pirmoji pažintis su 
tuo artistu. Tik prieš keletą dienų Kaune valstybiniam 
operos teatre buvo suruoštas didelis pobūvis paminėji
mui Kipro Petrauskų 60 metų gyvenimo sukakties. Ten 
dalyvavo aukšti tarybinės valdžios pareigūnai ir visų 
liaudies organizacijų atstovai, kurie įteikė jam šiltus 
sveikinimus, gražius linkėjimus ir, atminčiai, dovanėlių. 
Gaila, kad man nebuvo tos laimės tame pobūvyje daly
vauti: tuo laiku buvau Maskvoje.

Pagyriau artistą už išlaikymą savo sveikatos tokiam 
geram stovyje: “O jau turiu 60 metų,” jis su pasididžia
vime atsakė. Bet jis atrodo gerokai jaunesniu: aukštas, ■ 
tiesus, tvirtas vyras. O pas jį energija ir noras dar-| 
buotis neišsemiami!

Petrauskas papasakojo man apie savo patyrimus vo
kiečių okupacijos ir karo metu. Kaip ir visų kitų žmo
nių to laikotarpio patyrimai, jojo taip pat: liūdni, bai
sūs, siaubingi. Hitlerininkai bandė artistą įtraukti į savo 
kilpas ir jį sukompromituoti. Prieš galą, girdi, jie pra
dėjo man labai gerintis. Net atidavė mano ūkį ir norė
jo, kad už tai jiems viešam susirinkime padėkavočiau. 
Bet, sako, sprukau nuo to jų susirinkimo už kelių de
šimtų kilometrų! Buvo, sako jis, tokių artistų bei ak
torių ar dainininkų, kurie karts nuo karto vokiškai dai
nuodavo. Jis gi, Petrauskas, nei vieną sykį nesutepęs 
savo lūpų daina vokiškoje kalboje. Už tai dar ir dėl 
to, apart pripažinimo jojo didelių, artistinių gabumų, 
šiandiena Lietuvos liaudis taip gerbia ir myli savo, didįjį 
artistą.

Kipras Petrauskas gražiai ir šviesiai žiūri į Tarybi
nės Lietuvos ateitį. Jis mato ir supranta josios dabarti
nius sunkumus—tas baisiąsias vokiečių paliktas medžia- 

• ginęs ir dvasines žaizdas. Bet jis visa širdimi ir siela 
atsidavęs savo profesijai. Jis taipgi norėtų vieną sykį 
atvykti Amerikon ir pagastroliuoti—gal ne vienas, gal 
su grupele kitų dainininkų. Du kartu prieš karą jis tu
rėjęs progą aplankyti Ameriką, bet kiekvienu kartu, kai 
gavęs iš Amerikos pakvietimą, tūrėjęs padaręs kontrak
tą kur nors kitur būti ir dainuoti.

Galiu čia pažymėti, kad ir Tarybinės Lietuvos liau
dies operos artistė Aleksandra Staškevičiutė taip pat, 
jeigu tik sąlygos leis, norėtų savo nepaprastu balsu ir 
didžiu talentu palinksminti Amerikos visuomenę. Aš ti
kiu, jog ne tik šitie du Lietuvos liaudies artistai, bet ir 
visa eilė kitų turės progų ir galės pasimatyti su mumis— 
Amerikos lietuviais ir abelnąja Amerikos visuomene.

Buvo atėjęs dar vienas žymus Lietuvos artistas, la
bai puikiai Amerikos lietuviams žinomas ir girdėtas, tai 
Babravičius. Jis šiuo tarpu vaidyboje bei operoje tik 
retai tepasirodo, bet moko konservatorijoje. Pasišnekė
jome labai gražiai ir draugiškai.

Didžiausias šios dienos įvykis, tačiau, tai buvo su- 
. sitikimas su Kauno moterimis! Prieš porą dienų viena 

veikėja priėjo ir paprašė, kad padaryčiau pranešimą Kau
no moterims apie Amerikos lietuves moteris. Nu, sa
kau, gerai, susirinkite, pasikalbėsime. Maniau, jog tai 
bus tik mažas susirinkimėlis. Bet jos paėmė didelę te
atro salę ir paskelbė vietiniam laikraštyje^ kad amerikie
tis svečias kalbės Kauno moterims apie Amerikos lietu
ves. Salė prisirinko sausakimšai—niekados savo gyveni
me nebuvau matęs tokio didelio vien tik moterų susi
rinkimo ! Ir susirinko visokių luomų ir visokio amžiaus 
Kauno moterys. O kaip tyčia, tą dieną Laisvės.^Alėjoje 
buvo išjungta elektra (dėkstokos Kaune elektros), tuo 
būdu salėje buvo tamsu, nes teatre nėra nė vieno lango. 
Kažin kas atnešė porą žvakių, kurias užsidegėme ir pra
dėjome susirinkimą. Bet nei aš pubįkos galėjau gerai 
matyti, nei publika manęs. Tačiau moterys pranešimą 
išklausė labai ramiai ir su dideliu dėmesiu. Paskui pa
sipylė daugybė klausimų.

Susirinkimui pirmininkavo operos dainininkė Alek
sandra Staškevičiutė.

Daugiausia bėdos turėjau išeiti iš salės. * Apspito 
moterys su visokiais klausimais ir pokalbiais. Išeiname 
iš salės, visas susirinkimas tebelaukia kieme ir ant šali
gatvio. Mat, svetainėje, dėlei tamsos, nebuvo galima gerai 
pasimatyti, tai kaunietės nusprendė laukti lauke ir pa
sisveikinti su amerikiečiu.

Iš to viso pobūvio su Kauno moterimis išsinešiau la
bai malonų ir gilų įspūdį. Jos yisos vienu balsu prašė 
dar kartą užsukti į Kauną ir dar daugiau papasakoti 
joms apie Ameriką. Pažadėti pažadėjau, bet vargiai be
turėsiu progos ištesėti, nes mano laikas baigiasi, trūks 
laikys—rengiuosi Lietuvą apleisti dar sausio mėnesį. O 
dar nebuvau provincijoje—nors į vieną kitą apskrities 
miestą reikės nuvažiuoti. Dar nebuvau namie, savo gim
tinėje vietoje, pas brolius ir seseris.

Labai gaila, kad tik keletą dienų tegalėjau praleisti 
Kaune. Tiek daug čia gerų draugų, nuoširdžių priete- 
lių, kurie ir prašo ir ragina ilgiau pas juos’pasisvečiuoti, 
bet laikas nebepavelina. Gaila apleisti svetingąjį Kau
ną, taip drąsiai ir ryžtingai besikeliantį iš karo griuvę- • % ; •• šių.

Kauniečiai teisinasi ir atsiprašinėja: Kodėl neatva
žiavai vasarą? Mes būtume parodę Kauną. Būtum pa
matęs Kauno apylinkės gamtines grožybes!

Aš jiems tikiu ir gailiuosiu, kad patekau Lietuvon 
žiemos metu. Negaliu žavėtis josios gamtiniu grožiu.

Kartu su mumis iš Kauno Vilniun grįžo gabusis ra
šytojas, Lietuvos Rašytojų Sąjungos pirmininkas, Pet
ras Cvirka. Sake jis, kad jau turįs sukuopęs savo gal-

Independent Citizens Committee of Arts, Sciences 
and Professions veteranu tarybos nariai demonstruoja 
Times Aikštėje, New Yorke, V-E dienos sukaktyje, 
garsindami veteranų nepaprastos padėties masini mi
tingą, suruoštą gegužės 16-tą, Madison Sq. Gardene. 
Kalbėtojuose jie turėjo Franklin D. Roosevelt, Jr., 
Gene Kelly, Marion Hargrove, Frank Sinatra.

WATERBURY, CONN

Bostono Žinios
korespondentai ir menininkai 
lankytų Sovietų Sąjungą. 
Mes dėsime pastangas, kad 
amerikiečiai * būtų mūsų šalies 
svečiais ir mūsų šalies komen
tatoriais. Mes norime, kad jūs 
apie mus rašytumėte be pa
giežingų Įtarimų, nes ir 
patys esame atviri savo 

Apart garbingų sve- bose, tačiau griežtai prisilai- 
j priimtuvių vakare j kome grynos teisybės, kai kal- 

. kalbėjo Ella Winter, žymi ra- bame apie kitus. Mes labai ne 
, šytoja ir Erwin D. Canham, 
Christian Science Monitor re-

1 d aktorius ir 
[Amerikos redaktorių šąjun

Garbingi Sovietų Autoriai ir 
Nepaprasti Svečiai

Gegužės 4 d. Bostono Mies
to Kliube, pirmininkaujant 

I Harvardo observatorijos di- 
Irektoriui, d)*. Harlow Shap- 
jley, atsistojimu ir aplodismen
tais buvo priimti 'Svečiai, Uja 
Ehrenburg ir Konstantin Si-

■ monov. 
jčių, šiame

mes

[kriminalę klaidą, kurstydamas 
Ameriką kariauti prieš So
vietų demokratiją.

Pb Simonovo kalbos buvo 
duotas gražus muzikalia pro
gramas, kuris visiems patiko. 
Po to, visi laukė Erenburgo 
kalbos. D-ro Shapley persta- 

itytas 
i išrodė 
tačiau 
gijos.

Laimėjo Streiką įsiemę nuo vienų iki penkių
American ęrass darbinin-1 metų — bus viena savaitė ap- 

kai laimėjo streiką. Jie buvo [mokamų atostogų, o išdirbu- 
išėję į streiką vasario 4 d. ir siems virš penkių metų — dvi 
išbuvo streike 15 savaičių. Su- savaiti. Taipgi vadinamos le- 
tartį pasirašė su Mine, Mill 
and Smelter Workers (CIO) 
unijos atstovais gegužės 18 d. 
Valdžios atstovas buvo šaukęs 
kompanijos ir unijos atstovus 
du kartu, bet kompanijos už-Į viršlaikis apmokamas laiku ir 
sispyrimu viskas nuėjo veltui, Į puse, 
nes nebuvo 
pakėlimas.

Nuo geg. 
jo derybos 
per 10 dienų, šios kompani
jos dirbtuvės randasi Water
bury, Torrington ir Ansonia, 
Conn, valstijoj, o kitos dvi 
dirbtuvės yra Buffalo, N. Y. 
ir Detroit. Darbininkams bu
vo svarbu, kad būtų susitarta 
bendrai, nes ir anų miestų 
darbininkai buvo streike. Ge
gužės IŠ d. buvo sušaukti su
sirinkimai trijų lokalų ir už- 
gyrė sutartį, bet taipgi nuta
rė būti streiko lauke tol, kol 
kompanija nepasirašys sutar
ties ir su anų tolimesnių mies
tų darbininkais.

Gegužės 18 dieną gautas 
pranešimas, kad ir ten susitai
kyta tomis pat išlygomis, to
dėl įvykusiame Conn, lokalų 
mitinge atšauktas streikas. 
Darbininkai gavo pakelti al
gas 18 ir pusę cento į valan
dą, pripažinimą unijos ir kad 
senesnieji darbininkai nebūtų 
atleidžiami iš darbo. Visi ne
susipratimai tarpe formanų, 
užveizdų ir darbininkų, kad 
būtų rišami taikos keliu, o 
neprieinant susitarimo, kad 
būtų pavešta rišti arbitracijos 
keliu. Darbininkams, išdirbu-

Eren burgąs, estradoje 
jau pagyvenęs žmogus,* 
sveikas ir pilnas ener- 
Matomai, Sovietų žemė

yra gera maitintoja ir joje ne 
trūksta vitaminų. Rašytojas 
pradėjo kalbėti gražia -rusų 
kalba: “Esu linksmas, kad tu
riu progos būti jūsų istorinia
me Bostone, nes jis man vaiz
duoja demokratinį ir kultūri
ni lopšį.“ Apibudinęs padary
tus Amerikos gerus darbus, 
įimdamas praeitį ir dabartinį 
karą, jis sakė, jog “Europoje, 
kaip ii* Amerikoje, yra daug 
gyvųjų fašistų, kurio tykoja 
užvaldyti pasaulį teroru. 
Mums reikia budėti, nei žing
snio negrįžti nuo kovos atgal. 
Ims laiko, kol jie bus galuti

niai išnaikinti.” Jis davė daug 
pavyzdžių iš Sovietų žemės, 
kur fašistai valdė ją ir naiki
no, ką galėjo. Jis sakė: “Pa
imkime Smolensko miestą, 
kuriame randasi tik keturios 
sveikos sienos, bet ir tos sto
vi ne prie vieno namo. Tūks
tančiai mūsų piliečių gyvena 
rūsyse. Kur tik vokiečiai bu
vo, t,cn jie paliko griuvėsius 
ir nukankintus žmones. Jūs, 
Amerikoj, negalite įsivaizduo
ti, kaip fašizmas gali ir galės 
būti pavojingas visiems, jei 
mes duosime progas jam at
gyti.” Jis ragino visus tęsti 
kovą su jais, naikinti juos vi
sais būdais. Jis prisiminė 
Winston Churchillą, kuris da
ro demokratiniam pasauliui 
gėdą su savo imperialistine fi- 
lozofija ir didele doza fašisti
nės tendencijos. Bet jis džiau- 

|gėsi, kad Amerikos ir kitų 
i piliečiai pasmerkė

> grįžimą atgal —

mėgstame, jei mūsų kalbėto-j 
jai bei rašytojai tauškia apie 

vice prezidentas jus niekus, mes juos sunieki- 
įname ir griežtai smerkiame.' 

igos. Nėra didesnio Įžeidimo dėl'
Dr. Canham pastebėjo, kad [tautos arba valdžios, kaip ap- 

iAmerikos rašytojai turėtų ar-[kalbėti ją be pagrindo, be | 
Įčiau pažinti Sovietų rašytojus fakto. Jei mos reikalaujamo 

ii* jų šalies gyvenimą, be įta- nuo savo rašytojų, kad jie ra- 
riančių žvilgsnių. Sovietų ra- šytų apie kitas šalis teisingai 
šytojai'taip pat turėtų pažinti ir objektyviai, tai mes pagei- 

į Amerikos stratifikuotą gyve- j daujame ir nuo mūsų kaimy- 
[nimą. Jis sakė: “Yra Sudary-jnų to paties. Pažinkime vie- 
Įti ryšiai, kad daugiau ir dau-irias kitą, bet nesmerkime įsi- 
[giau Sovietų inteligentijos vi-i tikinimų, kurie tautai yra 
■zituotų Ameriką, o Amerikos I brangūs.”
[ inteligentija, kad lankytų So-j Rašytojas Simonovas daug 
; vietų šalį; — tik tuomi mes [gražių minčių paliko Bostono 
vieni kitus geriau pažinsime [ inteligentijai. Ne vienas, ap- 
ir gerbsime. Neužtenka, kad | mąstęs jo žodžius, perkratinė- 
šalies pažintys eina tik diplo-: jo save ar nepapildė klaidos, 
matijos keliu, nes diplomatai kalbėdamas apie Sovietų Ša
tas ‘•pažintis’ dažnai maino ir [ jungą ir jos dinamišką gyve- 
Amerikos piliečiams perstato-inimą. Jis kalbėjo be'jokio su- 

’ ’ k‘.~ Jis, baig-įsivaržymo, kalbėjo kaip tik- 
turi kalbėti, 

koresponden- Jo sąžinė, matyt, nebuvo cen- 
Jei ką rašote bei ra- žėruota, žodžiai plaukė iš jo 

minčių ir širdies, lygiai 
kaip velionis preziden- 

kalbėdavo Į 
laisvė nėra pigiai per- 

Taip, už laisvę žuvo
Sovietų šalies žmo-

ma visai kas kita, 
damas savo kalbą, davė pata-[ras demokratas 
rimą Amerikos 
tams: 
portuojate, rašykite be erzi-[gilių 
nimų i)* be užgauliojimų.” [ taip.
Būtų labai gerai, jei dr. Can-j tas Roosęveltas 
hamo patarimą priimtų ne tik:mus: 
Amerikos korespondentai, oi karna, 
ir lietuviški redaktoriai, nes! milijonai 
jie dažnai rašo tokius prane- nių nuo pat revoliucijos laikų 
Šimus, kurie prilygsta bobų iki Hitlerio .užpuolimui ir at- 
pletkams. mušimui. Taip pat milijonai

Perstatytas kalbėti Kons-Į amerikiečiu žuvo nuo 1776
tantin Simonovas, graznai nu-įmetu iki dabartinių laikų, kad Į kraštu 

sutiks, kad uni-[ augęs vyras. Jis sakė : “Aš esu j išlaikius laisvę. Juk ne vieną | Churchillo

gališkos 7 'šventės per metus 
bus apmokamos, o jei tose 
dienose prisieitų dirbti, tai bus 
apmokama kaip už viršlaikį. 
Darbo savaitė 40 valandų, o

sekmadięnių darbo — 
pasiūlytas algų [dviguba mokestis. Sutartis 

Įgalioja iki balandžio pirmos, 
6 dienos prasidė-! 1.947 m. Sutartis bus ątspaus- 
iš naujo ir tęsėsi Įdinta knygučių formoj ir iš

dalinta darbininkams. Kurie 
darbininkai :
JOS duokles butų išimtos is uz- [labai linksmas, kad turiu pro-[kartą britai buvo sudarę pla- (fj]ozofija į fašizmą. Jis sakė: 
darbio, tų bus išimta, tačiau [gą pažinti Jungtines Vaisti- nūs palaidoti Amerikos laisvę, [turime UNO, per kurią 
dirbtuvė dar nesiskaito uždą-1 jas. Jūs,, kaip ir mes, esame [bet ji išliko nepažeista. Netl(rajjme demokratiniu būdu iš- 
ra. Tai . tokios yra streiko pa- [ paveldėję laisvę per revoliu- ‘ ”T‘ '
sėkmės. Nors iš pradžių buvoĮcijas, nors mes dar neturime 
reikalauta algos pakėlimo 30 [tokio gyvenimo komforto, ko- 
nuošimčių, bet kai kitos plie- kį jūs turite, bet mes turime 
no pramonės susitaikė už 18 švarią 
centų ir pusę, tai ir šios dirb- ryžtą 
tuvės nusileido, žinoma,

ir bombastikas Winston Chur-I 
chillas nustebo, jog Amerikos,I 
žmonės pasmerkė jo kalbą ir; 
apšaukė ji niekšu ir jų lais-; 
vės išdaviku. Churchillas, į 
kaip Hitleris, yra įrašytas į Į 

ši sugriautą šalį, bet ir pasiekti Į juodas knygas, tik skirtumas [ 
kova buvo ilga, bet darbinin-. reikalingą komfortą. Mės no-[tame, kad Churchillas tebėra 
kai vieningai laikėsi ir laimė- [rime, kad Amerikos inteligen-į gyvas i)* galės prisipanžinti ir 
jo. Kompanija norėjo atskirti 
Buffalo ir Detroito dirbtuves 
nuo bendros sutarties, bet jai 
tas nepavyko, darbininkai ne
sidavė apgauti, — jie supra
to — kur vienybė, ten galybė. 
Visi yra dėkingi unijos va
dams.

rišti tarptautinius ginčus, 
priminė klausytojams, 
“nuo šio laįko jūs pažinsite 
mus daugiau, o mes pažinsi
me jus, tuofni galėsime sugy
venti draugiškiau, nes jau ir 
laikas tokius ryšius sudaryti 
tarpe Amerikos ir Sovietų Są
jungos žmonių.”

tija, rašytojai, mokslininkai, j pasitaisyti, kad jis papildė I (Tąsa 5-mo pusi.)

sielą, turime norą 'ir 
ne tik atstatyti karo

Unijistas.

Amerikietės ponios ir pane
lės, matomai, turi palinkimo 
parodyti biskį perdaug ar 
Bermudos ponai perdaug jau
trūs žiūrėti į jas — Bermudo- 
je oficialiai uždrausta mergi
noms pasirodyti ant viešų ke
lių maudymosi kostiumuose.

voje metmenis apysakai iš karo laikų. Tai būsiąs geriau
sias jojo iki šiol sukurtas kūrinys. Persergėjau prieš tą 
mintį. Daugelis rašytojų, sakiau, tam tikru laiku suku
ria geriausį veikalą ir paskui jau eina žemyn—mūsų 
Sinclair Lewis, Hemingway, Steinback ir kiti. .Mes gi 
norime, kad Petras nesiliautų augęs savo literatūrinėje 
kūryboje. Bet jis man davė visą eilę pavyzdžių (Tolsto
jus, vienas iš jų), kurių kūryba tik augo ir brendo su 
beaugančiu jų amžiaus kalnu...

Petras pasakojo daug įdomių dalykų apie savo senų 
laikų draugo Juozo Tysliavos “šposus” su lenkais, fran- 
cūzais ir kitais. Ypatingai Juozas daug dirbęs, ir už tai 
gavęs didelį atlyginimą, su lenkais, kad lietuviams įpir- 
šus lenkus už prietelius ir globotojus.’ Istorija ilga ir 
įdomi... ,

Vėl diena kita Vilniuje,,.. paskui į provinciją. Lai
kas bėga risčiomis.

Man Kaune esant įvyko vienas viešas banditų teis
mas. Kadangi tas teismas pavaizduoja vieną iš karo ir 
vokiečių paliktų moralinių Lietuvos žaizdų, tai noriu su 
juomi Amerikos lietuvius plačiau supažintinti.

Platokas teismo aprašymas tilpo Kauno Tarybų Lie
tuvoje 1945 m. gruodžio 27 d. Jis skamba sekamai:

Šiais metais naktį į rugsėjo 20 d. niekšingo žudiko ranka 
nutraukė jauno aktingo komjaunuolio, IV-sios gimnazijos 
mokinio, Vytauto Gečiausko gyvybę. Jaunuolis, tik pradėjęs 
pirmuosius žingsnius gyvenime, žuvo dėl to, kad niekšingiems 
lietuviu tautos išgamoms nepatiko jo pasirinktas komjaunuo
lio, darybinio patrioto kelias, jo temperamentinga veikla jau
nimo tarpe.

Jis >. 
jog

Pranešimas iš Lietuvos
Drg. A. Bimba Parvežė Brangių Žinių iš Lietuvos

ANTANAS BIMBA

Kaip atrodo Lietuva? Kaip atrodo Vil
nius? Kaip atrodo Kaunas? Kaip atrodo 
Klaipėda? Kaip atrodo kiti Lietuvos miestai 
ir kaimai?

Ką dabar kalba, ko trokšta, kaip gyve
na, ką veikia, ką planuoju išlikusieji Lietuvos 
žmonės?

Taipgi pasakys apie tai: Ar pasiekia Lie
tuvos žmones mūsų jiems teikiama pagalba? 
Kokiu būdu, kokiais keliais pasiekia? Ar Lie
tuvos žmonėms dar yra reikalinga mūsų pa
galba? Jeigu reikalinga, tai kokm?

/

Bayonne, N. J.“ Gegužės 31 d., Ukrainian Nat’l Hali,
, 33-35 W. 19th St. Pradžia 7:30 v. v.

Įžanga Veltui. Ruošia ALDLD 212 kuopa.
/ I

/

Paterson, N. J.” Birželio 1 d., Bakanausko salėje,
62 Lafayette St. Pradžia 7:30 v. v. Įžanga veltui.

Hartford, Conn.-- Birželio 2 d., Liet. Am. Piliečių Kl. Sal 
227 Lawrence St. Pradžia 2:30 vai. dieną. Laisves Cho
ras, vad. Wilma Hollis, išpildys koncertinę programą. 
Įžanga veltui.
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AKIMIRKA PEKINE- 
STEBETINA KNYGA 

2-4-46' JONAS KAŠKAITIS 90

PHILADELPHIA, PA

(Pabaiga)
Tai jie ir lukterėjo. Mulan’a lakiomis 

mintimis perbėgo savo margo gyvenimo 
etapus, kaip ji bėgo su visa šeimyna nuo 
bokserų, kaip tapo pamesta ir, vėl atras
ta... Kiek tų jaudinančių įvykių susi
rikiavo jos gyvoj vaidentuvėj! Jos gimi
nės išsisklaidę. Lifu’s ir Močou’a toli
majam vakarų Šečuen’e,_ tūkstantis my
lių nuo čia; Čen San’as ir Huan’a ir 
Taijun’a Šansi provincijoj; jos brolis 
Afei’jus ir Paofen’a taipgi jos svainis 
Činia ir Saldi Kvapsnis Šanghai’juj. O 
Mania nebegyva, bet jos dvasia, regis, 
vis da tebėr su Mulan’a. Ai, kad taip 
dar kartą su jais visais pagyvent! Jai 
ypač rūpėjo Atung’as, jos sūnus bran
gusis, armijoj kartu su savo pusbroliu 
Šiaofu’m. Jinai juodu vaizdavo,- kaip 
ir tuos narsius linksmus kareivius, ku
riuos ji matė važiuojant pro-šalį sunk
vežimiais, idant guldyt savo skaisčias 
jaunas gyvastis, kad jų vaikai ir jų vai
kų vaikai būtų laisvi žmonės.

Kokią stebėtiną epopėją pergyveno x 
Chinijos žmonės! O ji yra viena jųjų.

Ir šiandien Mulan’a papasakojo savo 
Amei’jytei apie savo gyvenimą, taipgi 
apie savo brolį Tijen’ą ir Sidabrinę Už
laidą, apie Raudonrožę, Aman’ytę, apie 
Sujun’ą ir Manią, jau nuėjusius į senybę. 
Amei’jytė ypač mėgo klausyt apie savo 
senelį taoistą Jao’ą, kurio dvasia, rodos, 
vis dar tebeveda jų gyvenimą.

Sakydami ir klausydami tų istorijų, 
Sunia, Mulan’a ir Amei’jytė turėjo kokią 
tai keistą laiko nuojautą, lyg kokios nuo
lat tekančios upės, nesikeičiamos, didin
gos. Ir jiems atrodė, jog ir jų pačių is
torija tėra tik akimirka senam, amžinam 
Pekine, istorija paties laiko pirštais ra
šyta.

Apie vidurdienį jie išgirdo griaudžian- 
čias žmonių balsų bangas, atūžiančias vis 
artyn ir artyn. Mulan’a šoko ir šūkterė
jo, kad paskubėti ir kartu su jais susi
lieti, greičiau geležinkelį pasiekt. Dar 
penketą dienų reikės eit iki gelžkeliui. 
Kad bent kokį vežimą gavus. Bet kas 
iš to? Jis vėl bus pilnas našlaitukų...

Nušvitusiais veidais-visi pakilo ir iš
siskubino tolimon kelionėn. Devynergis 
berniokas dabar irgi bandys eit pėsčias 
ir jo trylikinė sesutė. Auksuotoji Šilki
nė nešėsi vienametį vaikiuką, o Amei’jy
tė, siautalu apsiautusi, mažytį kūdikėlį.^ 
Atsisveikinę ir atsidėkoję kenam vienuo-' 
liui, visi išėjo pro vartus. *

Kaip toli jie ketina eit? Tikrai nežinia. 
Gal stabters Čungking’e, pasimatyt su 
sesute Močou’a. Mulan’ai širdį sušildė 
mintis, kad ji gaus su Lifu’m pasima- 

| tyt...
, Senis vienuolis ilgai stovėjo vartuose 

K ir stebėjo juos beluputuojant pakalnėn.
Štai jau visai nebetoli vieškelys. Žmonių 

dundėjo griausmingai. Vienuolis 
matė, kaip Mulan’a paėmė iš Amei’jytės 
kūdikį ir pasišokėdama bėgo pakalnėn.

• O ten dešimtys tūkstančių vyrų, moterų 
ir vaikų judėjo paskersai puikią šalį šią

puikią Naujų Metų dieną, šūkaudami ir 
sveikindami pro šalį važiuojančią sunk
vežimiais armiją. Ir vėl aidėjo skardžiai 
karių priegaida:

Mes negrįšime namo lig tolei,
Kol upes ir kalnus atsiimsime visus!

< I

Besiartinant, Mulan’ą perėmė naujas,' 
keistas sąjūdis. Kokis tai linksmybės 
pojūtis, krūtinę keliančios garbės. Ji 
taip buvo suvirbinta, kaip suvirbintas 
jaučiasi kiekvienas, pagriebtas kokio di
džiulio judėjimo. Panašiai ji jautėsi, 
stebėdama nemirtingojo ..Sun Jat-sen’o 
laidotuves. Bet šiuo kartu da labiau jau
dino jos kūną ir sielą netiek tie karei
viai, kiek ta milžiniška judanti žmonių 
kolona, kurios dalimi buvo ir ji pati.

Ji jauste jautė savo tautą, krūvon su
jungtą solidaruhio ryšiais. Nors jie ir 
bėgo nuo bendro priešo, jie vis tebebuvo 
tokie kantrūs, tokie patvarūs, kaip ir 
Didžioji Siena. Ji girdėjo, kad bėgo vi
si šiaurės ir vidurinės Chinijos gyvento
jai, kaip 40 milionų jos seserų ir brolių 
žygiavo į vakarus didžiausiu visoj žmo
nijos istorijoj persikėlimu. Žygiavo, 
kad įkurt* naują, moderninę Chiniją ne- 
aprėbiamuose plotuose. Ji jautė, kad ši
tie 40 milionų chinų judėjo vieningu pa
matiniu ritmu. Nė žodelio nė vienas ne
sakė priešais valdžios nusistatymą eit 
prieš japonų fašizmą iki galo, iki pilnos 
pergalės. Visi jie norėjo valy karo, ne
gu vergijos, nors tas karas ir išdraskė 
jų namus, išmušė jų gimines ir išpūstėjo 
visą šalį.

Tokia buvo žmogaus dvasios lelionė. 
Nebuvo tokios didelės katastrofos, kad 
negalėtų pakilt virš jos žmogaus dvasia. 
Ir Mulan’ai rodėsi, kad kas tai pasikeitė 
viduj jos. Jai dingo vietos ir linkmės nu
jautimas, dingo net ir savo asmenybės 
pažinimas. Ji jautėsi esant dalelė mil
žiniškos paprastų žmonių masės. Ji taip 
dažnai norėjo -prigulė! prie paprastų 
žmonelių, ir dabar ji ištikro tapo viena 
jųjų. Tą pergalę savo “aš,” kurią jos 
tėvas Jao’as įgijo giliu persimąstymu, ji 
dabar įgijo, susidurdama su didžiule vy
ru, moterų ir vaiku mase. C 7 v V

Šitoj judančioj pabėgėlių masėj dabar 
nebuvo nei turčių nei vargšų. Ir ji ži
nojo, kad, kuo toliau tekėjo šalies vidun 
šita galinga žmonių sriovė, tuo tvirtes
nė bus Chinijos atsparumo dvasia. Tik
rieji Chinijos žmonės buvo giliai įsišak- 
nėję žemėn, kurią jie mylėjo. Jinai įžen
gė savo vieton jųjų tarpe.

Toli virš horizonto stūksojo iškilęs de
besiais apklotas Tientai’jaus kalnas, 
šventas taoistų mitologijoj kalnas, kur 
rymo senelio Jao dvasia. Ties šventyk
la tebestovėjo senis vienutis prie vartų. 
Iš pradžių jis dar sugebėjo išskirt Mu- 
lan’os, Sunios ir jų dukters ir vaikų fi
gūras. Laipsniškai jie susiliejo krūvon 
su gigantiška žmonijos kolona, judančia 
link šventojo kalno—didžiojo vidaus Chi
nijos žemyno.

Kas Veikiama Del Lietuvos 
Pagalbos

Pas mus irgi atsilankė drg. 
A. Bimba su prakalba. Nors 
tūli falšyvi “patriotai” darė 
viską, kad prakalbas sutruk
dyti, — nedavė svetainių, at
kalbinėjo žmones. Bet sąži
ningų lietuvių tas nesulaikė 
nuo susidomėjimo išgirsti ži
nių nuo sugrįžusio iš Lietuvos 
Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komiteto pirmininko. Susirin
ko lietuvių gražus skaičius ir 
su didžiausia atyda išklausė 
raporto. Supratę reikalą, pra
dėjo nešti kiekvienas savo au
ką. Ant vietos sudėjo arti 23 
šimtus dolerių. Pirmiau buvo 
gauta dėl to paties tikslo, tai 
yra, dėl Tiriamosios Medici
nos ir Vėžio Ligos Instituto 
Vilniuje, nuo Liet. Republiko- 
nų Susivienijimo šimtas dole
rių, ir tai jau ne pirmas šim
tas. Ir nuo ALDLD 10 kuopos 
150 dolerių ir būrys gerašir- 
džiti pridavė pasižadėjimų 
korčiukes, taip, kad tikimės 
sukelti virš trijų, o gal ir ke-į 
turiij tūkstančiui dolerių. Po;

S. ir A. Kruvalis, R. Merkis, 
M. Paliepis, O. žalnieraitiene, 
Be Vardo.

J .Rainių $20.
V. ir V.' Kazen $15.
Po $10: A. Tarozas, D. Bu- 

laukevičius, M. Puckas, * J. 
Mendel, J. Urbonas, A. Van- 
cas, A. ir A. Paulukaitis, J. ir 
E. Mačenai, J. Uknas' K. Bu- 
dzinskas, K. Žilinskas, J. An
driulionis, L. 'Zigmantunas, W. 
Wallenis, W. Normant, J. 
Daugaveskis ,P. Bartašius, J. 
Rakauskienė, N. Krist, Y. Va- 
lantienė, R. Kurliauskas, S. 
Šleževičius, C. Gutonįs, C. ir 
M. Pieta, J. Sharkey, II. ir P. 
Walantai, P. ..'Zaleckas, A. Bi- 
gas, P. Baranauskas, R. Dau- 
lianskis, B. Kavalčiuk.

S. ir R. Morkūnas $6.

Žinios iš Lietuvos

Ti-
Su-

Po $5: S. Dempsey, J. 
ninis, A. Griciunienė, J. 
gintas, F. Novardauskas, 
žalis, K. Banionis, K. Stankū
nas iš National Park, N. J., 
J. Mickis, A. Keršanskas, J. 
Mesko, J. Sjbaskos, V. Kasins- 
kas, V. Gustaičiai, Smetonos 

i Priešas, A. Jankauskas, A. 
išklausymo tokių šiurpulingų ; Jul.gaitis> E E. vitkus> A. Sa. 
žinių, kilo pas kiekvieną no- |senauskas> M. Abraitienė, A. 
ras kuo daugiau pasidarbuoti iGailiunas> A. Maciūnai, K. In
dei- pagalbos Lietuvos žmo- caurcius, v. Sabastinas, F. Da
nėms. čia vietinis Liet. la-;ra, y. Mačys, P. Pilėnas; Z. 
galbos Peikimo Komiteto sby- i Jankauskas, F. Miliauskas, M. 
rius paskiausiame savo susi-' 
rinkime nusitarė dar padvigu- čiauskienė, 
binti savo darbuotę rinkime Li 
drapanų ir stambesnių aukų i 
dėl minėto Instituto, kol bus 
sukelta reikiama suma. Pir
mininkas* drg. J. Lukaševičius, 
nors jau pagyvenęs ir sveika-L s g 
ta silpna, o pareiškė: “Drau
gai, aš darbuosiuos, kiek ga- ■ 
liu, dirbkime visi dar dau
giau . . . ”

Taip, draugai lietuviai, 
darbas labai garbingas ir 
]< ai i n gas. Ph i 1 a d ei ph i j ę j 
labai daug lietuvių, kurie 
ra supažindinti su tikrąja 
dėtimi Lietuvoje. Kiekvr

Chicagos Žinios retoj ai turėtų tokį chuliganiz
mų pasmerkti, nes kitaip kai 
kas įtars ir juos pačius.

Net stebėtina, kad lietuvių 
“socialistai” prie to dasigyve- 

laik'raščio kurstymas
chuliganizmo veda.

Chuliganizmas — Kurstymo
* Pasekme

Magdalena’ Noreišienė pra
neša, kad lankydamosi Lietu
vių Tautiškose Kapinėse ji 
matė J. Jukelio paminklą ap- 
terliotą kokiais dažais ar. le- MacArthur Grūmoja Alka- irnvm linini v\vi rl r# i uita w <-» **

no; jų 
prie

Brooklyn, Conn.

Toleikis, 
R u tk aus
ti. Mat-

TELEFONO IR TELE
GRAFO STOTYS, RADIJO 
MAZGAI

Eile naujų telefono ir te
legrafo stočių ir didelis ra
dijo mazgų skaičius bus 
įrengta šiais metais mūsų 
respublikoje. TSRS Liau
dies Komisarų Tarybos nu
tarimu Vilniuje bus pradė
ta statyti didelė automati
nė telefono stotis, aptarnau
sianti daug didesnį abonen
tų skaičių, negu tai atliko 
buvusi prieš karą. Pagal 
patvirtintą planą statybos 
ir montavimo darbai turės 
būti užbaigti ateinančiais 
metais, šiemet Vilniuje bus 
paleistos eksploatacijon 
centrinio telegrafo ir cent
rinės tarpmiestinės telefono 
stotys. Naujos galingos au- 

I tematinės telefono stotys 
Tai tiek šiuo sykiu turime ; šiemet bus montuojamos 

paskelbti, geradarių. Tik labai į taip pat Kaune ir Klaipėdo- 
gaila; kad daugelis iš čia su- į je> 
minėtų nepridavė antrašų, ki-i Didelį darbą ryšių įstai- 
tų pavardes labai neaiškiai i gQS atliks radifikacijos sri- 
surašytos* Jei kas patęmysite : j. ?q nauju radijo maz- 
klaidą malonėkite pranešti-' bug jrengta‘apskričių ir 
ms a i aisy a. ai p jau . vaĮsčju centruose — beveik 
te, kiekvienas, aukojęs penkis; , . / . ,. . ...
dolerius ar daugiau - bus Idvigubai tiek kiek jų yra 
įtrauktas i tam tikrą knygą. ;slu0 . metu- Tatai įgalins 
O UŽ $25 bus vardas įspaus- Į!vesti radijo taskus kaimuo- 
tas j misingio I

Visiems aukavusiems ir ža
dantiems aukoti — širdingas 
ačiū, varde Lietuvos žmonių. 

R. M.

c.

Draugai chesteriečiai auko
jo sekamai:

Nuo LPTK, Chesterio sky
rius $40.

Po $5: J. Urbonas, P. Gi- 
žauskienė, J. Plata, E. Grigie
nė, D. Yakas, N. Muriuskienė, 
N. Dudonis, J. Naviskas.

P. šlojus, Chester, $25.
P. Puzlis $10.
A. Agentas $3.
Po $1 šie chesteriečiai:

Urnis, ,A. Navickas, P. Dun- 
seka, Amlaržienė, S. Norkus, 
J. Mulevičia, J. Valukonis, A. 
Agentas. <

J. Bakanas $2.
Draugai iš Camden, N. J.: 

A. Pranaitis, J. Lastauskas po 
$25.

Po $5: U. Balsienė, K. Bak- 
šas, A. Krukauskas, L. Shepe- 
lis iš Andalusi, Pa.

Po $10: J. Vaitkus, A. Va
lančius, E. ir S. Kauna iš Per- 
.kasie, Pa., A. ir P. Kazlaus
kas iš Perkasie, Pa., M. Wals- 
ley, Merchantville, N. J., J. 
Ragažinskas iš Frockville, Pa. ■

blekę Institute.4ir atskirose sodybose.

Svarbu Atsiminti

keriu. Dažai pridžiūvę ir pa
minklas negražiai atrodo. 
Žmonės praeidami stebisi, 
trauko pečiais dėl tokio chu
liganizmo.

niem Japonu Darbininkam
Kada alkani Japonijos 

d a rbininkai demonstruoja,
Tai bus pasekmė kurstymo, reikalaudami maisto, tai ge-

kuris vedamas “Naujienose” 
į prieš paminklus, kurie turi 

komunistinę emblemą.
Atrodo, kad arba sukursty

ti fanatikai negali susilaikyti 
nuo chuliganiškų žygių, ar 
ehupganizmas pradėtas tiks
lu, kad sukėlus vaidus, suiru- 
tę laisvose kapinėse, kad, da
lykui atsidūrus teisme, ar lo
tų savininkams apsiskundus, 
kapines paimtų kontroliuoti 
valdžia.

h . Kapinių globėjai ir prižiū-

nerolas MacArthur 
grūmoja; sako, jūs 
“pavojingi* tvarkiai 
džiai,” kaip rašo newyorki- 
nis dienraštis Post. O ta 
valdžia sudaryta iš reakci
nių monarchistų.

------ ;------ h,---------------------

jiem 
esate 

val-

Korėja. — Amerikos pa
siuntinys Pauley išvyksta į 
Sovietų užimtą šiaurinę Ko
rėjos pusę.

Gegužės 18 d. čia mirė Va
lentas Skipitis, 56 metų am
žiaus, pavienis. Giminių, tur 
būt, neturi. Velionis buvo 
Laisvės skaitytojas ir nuošir
dus darbininkiško judėjimo 
rėmėjas. Jis yra pasidarbavęs 
drabužių rinkime ir šiaip pi- 
nigiškai yra gausiai •'aukavęs 
dėl Lietuvos bei Raudonosios 
Armijos. Kadangi ūmai mirė, 
tai nespėjo turto paskirstymo 
padaryti. Jeigu būtų suspėjęs, 
tai tikrai būtų paskyręs tin
kamą sumą dėl Lietuvos. Šis 
įvykis turėtų būti persergėji
mas kitiems. >

•
Susirinkę seni draugai bei 

draugės palaidojome jį. Tik 
yra didelė klaida padaryta, 
kad jis buvo laidojamas su 
bažnytinėmis ceremonijomis, 
nors ’ pats, velionis buvo tam 
priešingas. Tai yramirusio 
draugo įžeidimas.

Draugas.

čia 
rei
dai’ 
nė- 
pa- 

enas 
rėmėjas turi kalbinti savo ar
timą, pažįstamą, kad prisidė
tų su auka šiam garbingam 
darbui. Čia tėmykite vardus 
tų geradėjų, kurie atliko sa
vo garbingą užduotį. Dirbki
me, kad tokių vardų būtų vis 
daugiau ir daugiau. s t

Per drg. A. Bimbos prakal
bas, gegužės 5 d. aukojo po 
didesnę sumą šie draugai:

A. ir P. Degučiai $200.
Po $100: A. Lipčius iš Ed

dystone, Pa., P. ir II. Kuo
džiai, O. Šidlauskaitė, Masi- 
lionis, J. ir E. Moskunas.

‘Po $50: J. ir E. Bekampiai, 
iš Merchantville, N. J., A. 
Galkus, P. Mackas, M. ir J. 
Vogonis.

Po $25: V. ir M. Scotch, J. 
Stasiukaitis, A. ir J. Šmitai, 
J. Embrosas, G. Martin, A. 
Bakšis, K. Vikonis, P. Puodis,

J. J. KAŠKIAUČIUS, M. D.
530 Summer Avenue, 

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

Šias Dienas
Tuojau pasižymėkite į savo 

užrašų knygeles, jog

F.

Rainienė, K. Šimkus, J. Bal- 
P. Cinkus, A. An- 

roson, J. Baraukąs, A. Kun- 
dratas, V. Litvinas, P. Urbo
nas, J. Strumskis, M.
C. Yuknevičius, P. 
kas, W. Medveskas,

Grigaliūnas, 
zis, A. Torenauskis, ir U.
Bakšienė.

Po $2: A. Kušleikienė, A. 
Rimkunas, A. Alepsa, M. Irai- 
gis, J. Jankauskas, K. Brazis, 
B. Mikalaitienė, K. čekaitis, 

Stadebnikas, E. Keišienė, 
Dzrnivska, II. Prots, K.

Shidiz, P. Klepinskas.
Motiejaitienė $3.
Po $1 : F. Bašinskas, S. Bi

shops, J. Barmauskas, K. Mar- 
celi, J. Šimkus, K. Smic, W. 
Kazlauciunienė, M. Marsinke- 
vičienė, Krulskienė, J. Plarei- 
ka, J. Nomartas, II. Gorczis- 
ksy, A. Uza, J. Mackus, P. 
Klepenckas, P. Navalinskas, 
M. Jonikienė, K. Dočkus, J. 
Odlis, E. Dapulis, A. Paukš
tienė, M. Pajuodienė, F. Va
laitis, J. Galolis, P. Astraus
kas, A. Gobei, A. Jeneliunas,
D. Lukaševičius, II. Kušleikie
nė, II. Tureikienė, E. Stan- 
kiene, J. Baranauskienė, Ga- 
rijonienė, Dudoliienė, Bevar
dis, M. Klimas, Urbonienė, A. 
Griciunas, S. Kruda, J. Valan- 
tienė, E. Macienė, B. Liutkie- 
nė, V. Birblienė, C. Misiko- 
nis, J. Bulauka, J. Rutkus, K. 
Dočkus, Z. Tamulis.

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS
Laidotuvių Direktoriai

NEWARK, N. J.
426 Lafayette Street

TEL. MARKET 2-5172

įvyks didysis Laisvės 
piknikas Brooklyne.

* Bus
Klaščiaus Clinton Parke

Maspeth, L. L, N. Y.

LIEPOS 4 JULY
Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

Įvyks masinis lietuvių sąs- 
kridis — Laisves piknikas, 

Vose Pavilion Park, 
Maynard, Mass.

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5041

Lietuvių Kuro Kompani j a
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

kavalkui, užsisakykite iš anksto, nes žiemą yra 
sunkus pristatymas anglies.

Mes taipgi aprūpiname aliejum tuos, kurie savo na
muose turi Oil Burners. Kuro Reikalu prašome kreiptis

Tru-Ember Fuel Co., Inc.
496 Grand Street Brooklyn, N. Y

Telefonas EVergreen 7-1661

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

, Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina 
pas “Green Star Bar and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkinti.

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

BROOKLYN,*N. Y.
Telefonas EV. 4*-8698

/—

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės .pas mui 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinąmą kainą.
Puikia! Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamo* 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

Liūdesio valandoj kreip- • 
kites prie manęs dieną J 
ar naktį, greit suteiksi- • 
me modernišką patarna- • 
vimą. Patogiai ir gražiai e 
moderniškai įruošta mū- • 
sų šermeninė. Mūsų pa- • 
tarnavimu ir kainomis e 
būsite patenkinti. •

1113 Mt. Vernon St
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 4110
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Dailiųjų Amatų Spe
cialistų Paruošimas

Rašo L.
Vilniuje nuo 1944 m. spa

lių mėn. 1 d. vėl pradėjo 
veikti dailiųjų amatų mo
kykla. Jai vadovauja pri
tyręs, energingas direkto
rius Noreika, kuris spėjo 
gana trumpu laiku pakelti 
mokyklą į aukštą lygį. Dai
liųjų amatų mokykla ruošia 
k v a 1 i f i kuo tų amatininkų 
kadrus. Šiuo metu Lietu
voje ypač trūksta siuvėjų, 
mezgėjų, gerų išsiuvinėto- 
jų, odos išdirbinių specialis
tų, dažytojų, dekoratorių, 
stalių, mechanikų, laikrodi-

Sklerytė.
kytis valstiečių ir darbinin
kų vaikai, tai jiems mokyk
los patalpose yra įruoštas 
bendrabutis ir valgykla.

Laisvąjį nuq mokyklinio 
darbo laiką mokiniai paski
ria meniškai saviveiklai. 
Jie turi suorganizavę cho
ro, vaidybos ir literatūros 
ratelius. Mokinių tarpe yra 
ir suaugusių žmonių, ku
riems atidaryti dabar visi 
keliai šviestis, specializuo
tis, įsigyti kvalifikacijas.

-Mokykloje yra penki sky
riai: 1) siuvimo ir rank
darbių, 2) odos puošmenų, 
1) dažymo - dekoravimo, 4) 
medžio apdirbimo—stalių ir 
5) tiksliosios mechanikos. 
Artimiausiu laiku dar bus 
įsteigtas dailiosios kerami
kos skyrius.

Į mokyklą priimami mo
kiniai ne jaunesni 12 metų, 
baigę ’keturius pradžios mo
kyklos skyrius. Mokslas tę
siasi ketveris metus ir išėję 
mokyklos kursą bei išlaikę 
egzaminus gauna tam tik
ros specialybės meisterio 
vardą, ir jis gali dirbti 
meisterio darbą ir net galės 
vadovauti artelėms, dirbtu
vėms, kombinatams ir tt.

P e r ž v elgsime smulkiau 
kiekvieną skyrių. Siuvimo 
ir rankdarbių skyriuje yra 
10 klasių (7 pirmosios, 
anksčiau išvardintos, antro
ji, trečioji ir ketvirtoji) su 
320 mokinių. Čia išeinama 
pirkimo, siuvimo ir dailiųjų 
amatų rankdarbių kursas 
(mezgimas, i š s iuvinėjimas 
ir tt.).*Šis skyrius yra dau
giausiai lankomas.

Odos puošmenų skyriuje 
viso dvi klasės —• Pirmoji 
ir antroji su 20 mokinių. 
Čiagaminąmi moteriški ri- 
dikiuliai, piniginės, portfe
liai, diržai, odiniai rėmeliai, 
bukietukai ir tt.

Dažymo - dekoravimo 
skyriuje yra kol kas tik vie
na klasė su 15 mokinių. 
Mokyklos sienos ir lubos pa
čių mokinių išdažytos, ir, 
reikia pasakyti, kad darbas 
atliktas skoningai ir gerai. 
Mokiniai išeina taip pat 
magazinų vitrinų dekoravi
mo kursą.

Tiksliosios technikos sky
riuje kol kas tėra viena kla
sė su 20 mokinių. Iš mo
kinių rankų išeina sudėtin
gos spynos, raktai, skam
bučiai ir tt. Šiam skyriui 
priklauso laikrodininkų pa
skydus.

Medžid apdirbimo — sta
lių skyriuje yar trys klasės 
(1, 2 ir 3) su« 30 mokinių. 
Mokykloje daug mokinių 
padarytų baldų: gražūs ra
šomieji stalai, kėdės, suolai 
ir tt.

Mokykloje moko įgudę, 
kvalifikuoti mokytojai ir in
struktoriai. Į mokymo kur
są įeina bendrųjų mokslų, 
specialūs dalykai ir prakti
kos darbai. Vjsi skyriai, be 
siuvimo ir rankdarbių, turi 
savo dirbtuves, kur moki
niai atlieka praktikos dar
bus.

Daugelis įstaigų, įmonių 
ir privačių asmenų duoda 
mokyklai užsakymus, kurie 
atliekami- tvarkingai ir la
bai skoningai.

Valstybė teikia šiai, jau
nai daug žadančiai, mo
kyklai didelę paramą. Kiek
vienas mokinys gauna mė
nesinę stipendiją. Kadangi 
mokinių daugumą sudaro 
atvykę iš kitur į Vilnių mo-

Binghamton, N. Y.
Iš LLD 20 Kp. Susirinkimo
Susirinkimas įvyko 10 d. 

gegužės, Lietuvių Svetainėje. 
Narių dalyvavo nemažai, Dd. 
M. Bekerienė ir P. Bakšienė 
pagamino gardžią vakarienę. 
Jos jau ne pirmu kartu pasi
darbavo pakėlimui kuopos iž
do. Vakarienės laike joms 
gelbėjo J. K. Navalinskienė. 
Vakarienei aukavo gardų na
mie keptą pyragą V. Kamins
kienė, o pinigais P. Jasilionie- 
nė. Nemažai narių atėję val
gė prieš susirinkimą, o kiti po 
susirinkimo. Kuopai liko pel
no $13.75.

Susirinkimas paaukavo $15 
svarbiems reikalams, kaip tai, 
$10 draugams braziliečiams, 
už kuriuos bus užrašyta jiem 
dienraštis Laisvė, kaipo dova
na nuo mūsų kuopos. Būtų 
gerai, kad braziliečiai, kurie 
gaus tą kuopos dovaną, kad 
jie atrašytų kuopai. Taipgi $5 
aukavo dienraščio Vilnies su
važiavimo pasveikinimui. Vil
niai aukavo ir nariai, 
sudėjo $7.35, taip, kad 
darė $12.35.

Garbė nariams, kurie
lankė į susirinkimą — vaka
rienę, o labiausiai gaspadi- 
nėms. Valgiai reikėjo gaminti 
A. M.. Ėekerių nariuose, o 
paskui atsinešti į svetainę, ki
tos išeities nėra, o tai neleng
vas darbas. Gaila, kad mažai 
narių įsitraukia į darbą, kiti 
vis ■ “neturi laiko.” Gi kada 
nedidelis skaičius draugių ir 
draugų darbuojasi, tai tas ap
sunkina ir juos ir neturime 
taip gerų pasekmių. Reikią, 
kad kuo daugiausiai narių sto
tų į darbą.

Nutarta apmokėti delega
tų kelionės lėšos į LLD 12-to 
apskričio konferenciją, 
terų Skyrius raportavo, 
yra nutarę rengti * pokilį 
gerbimui grįžusių iš karo
nybos, kvietė kuopą prisidėti 
ir rengti tą parengimą sykių. 
Kuopa nutarė prisidėti ir į 
komisiją išrinkto tris nares— 
A. Žemaitienę, K. Jozapaitie- 
nę ir J. K. Navalinskienę. Nu
tarta kviesti ir LDS 6 kuopą, 
kad ir ji prisidėtų prie šio pa
rengimo. Virš minėta komisi
ja

fee-* fe
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“Senis jam pasakė, kad jis turės eiti dirbti.”

■I ti

Argi Jau Taip Verta 
Verkšlenti?

kurie 
pasi-

atsi-

Mo- 
kad 
pa- 
tar-

pakvies LDS kuopų.
Kp. Narys.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

tūluose amerikiečių okupuo
tosios Vokietijos zonos mies
tuose. Kaip ir buvo tikėtasi, 
ten juos laimėjo fašistai su 
klerikalais, kuriuos amerikinė 
okupacijos jėgų vadovybė 
taip gražiai globoja!

Džiaugiasi tūli siaurakak
čiai, kad Bavarijoje komunis
tams nepavyko laimėti!

Komunistams nepavyko, bot 
naciams pavyko. Kodėl? To
dėl, kad kreiva mūsų “vadų” 
politika Bavarijoje tvirtina re
akciją!

MIRĖ SENATORIUS 
CARTER GLASS

Washington. — Mirė de
mokratas senatorius Carter 
Glass, 88 metų amžiaus. Jis 
buvo vadinamas tėvu įsta
tymo dėlei bankinio Fede
rally Rezervo.

Kur tik pažvelgsi smetoni- 
ninkų užtarėjų laikraščius, tai 
vis skaitysi baisiausius verkš
lenimus ir Sovietų valdžios 
peikimą. Kodėl gi taip yra?

Išbėginėjo visi turtuoliai 
karui prasidėjus. Kiti dar bė- 
go ir vokiečiams būnant Lie
tuvoje, o vėl kiti — kai vo
kiečiai traukėsi lauk. Tik 
biednuomenė liko, žinoma, li
ko kiek ir iš turtingųjų. Ko
dėl gi biednuomenė neišbėgio
jo?

Biednuomenė stovėjo kaipo 
tauta, kovojo priešą, kiek ga
lėdama. Nesibijojo, kad ir 
gyvybę padėti už savo tėvy
nę. Tik jai nebaisu buvo ma
tyti griūvanti ir deganti mies
tai, — gynė juos, kiek galint. 
Kiek vargo išvargo Lietuvos 
žmonės, sunku ir beapsakyti. 
Bet jie nenusiminė. Galvas iš- 

; kėlę aukštyn, drąsiai žiūrėjo 
jį pergalę. Ir štai jie sulaukė, 
į ko norėjo.

O ko gi verkiat, jūs, didžia- 
turčiai išgamos, šiandien ? Jei 
jums rūpėjo tėvynė, tai kodėl 
jos negynėte?! Reikėjo stovė
ti savo tautoje, nebėgti kitur 
ir nejieškoti svetimų dievų. 
Tai ir šiandien gal nereikėtų 
verkšlenti. O dabar, tai vis 
tik j ieškote kokio tai užtari
mo, pagalbos. Visur užsie
niuose pabėgę, prašote Ameri
kos lietuvių pagalbos,—verkš
lenate.

Argi mes tuos pabėgėlius 
turime šelpti ir už ką? Ką 
jie yra gero padarę savo tau
tai ?

Nieko. Net ir gėda turėti 
tautai tokius atskalūnus, ku
rie apleido savo kraštą, su
sidėjo su kitais. Ir dar tiek 
daug vargšų nekaltų tautie
čių yra nukentėjusių per juos. 
O jie vfe dar kaltina, šmei- 

’ žia kitus, nežiūri patys į sa
ve, ką yra padarę, ir kuom 
nusidėję tautiečiams! Bet jie 
rūpinasi tik savimi, kad jau 
nebeturės šiltų vietelių — ne
galės gyventi prabangoje, 
taip, kaip pirmiau. Rėkia, 
kiek tik galėdami, gelbėt juos, 
gelbėti Lietuvą.

O, ne. Jiems ne taip ta Lie
tuva ir jos žmones rūpi, — 
ne. Jei jiems būtų nors kiek 
rūpėjusi Lietuva, jei jie bū
tų turėję bent kiek tėvynės 
meilės, jie nebūtų jos aplei
dę, kai sunkus momentas iš
tiko. Oi, ne! Jei bent menka 
tėvynės meilės kibirkštėlė 
tų rusėjusi jų širdyse, jie 
tų stovėję su tautiečiais ir 
nę ją nuo priešų, 
buvo pas jups. Jų 
pirmoj vietoj. Jie 
tuo “aš.”

Tai ir šiandien

pareiga yra padėti 
kurie yra Lietu- 

prisidėjo prie jos 
nuo priešų, —-

bū- 
bū- 
gy- 
ne-Bet to 

“aš” buvo 
ir rūpinosi

nevertėtų

Veteranams 
Pagalba

mums, lietuviams, šelpti jų. 
Nevertėtų klausyti ' tų visų 
verkšlenimų ir šmeižtų. Jie 
nėra užsipelnę pagalbos iš 
mūsų.

Mūsų
lietuviams, 
voj, kurie 
išlaisvinimo 
jie daug išvargo karo metu.
Jie yra užsipelnę pagarbos ir 
pagalbos.

Mums aišku, kad Lietuva 
daug nukentėjo per šį karą. 
Jos atstatymui reikia daug jė
gų ir lėšų. Mūsų akys yra nu
kreiptos į ją. Mes padėsime 
Lietuvos žmonėms, kiek galė
sime. Į priešų šmeižtus apie 
dabartinį Lietuvos gyvenimą, 
nekreipkime dėmesio.

Aišku, Lietuvoje negali bū
ti rojaus, oi, ne! Karo šmėklai 
praūžus, ne kas ten liko. O 
kas ir liko, tai reikia iš naujo 
atkurti, padedant Tarybų res
publikoms.

Keliasi dabar iš pelenų ir 
griuvėsių Lietuvos miestai ir 
kaimai. žmonės užsigrūdinę 
kovoj, vėl atstatys ją.

Galiu spręsti iš gautų laiš
kų, kad jų pastangos atkurti 
tėvynę — yra tvirtos. Jų tiks
las—pagerint visų žmonių gy
venimą — yra kilnus ir aukš
tas. Jie visi stengiasi išvien 
dirbti dėl auštančio geresnio 
rytojaus, kuris vienija visų 
žmonių širdis.

Tat jūs, smotoniniiikai, 
verkšlėnkit ar ne, niekas jūsų 
nebeklausys. Ir nemanau, kad 
jūs galėsit pakenkti naujiems 
užsibrėžimams. Tik nevertėtų 
jums taip galvos sukti kas 
link dabartinių siekių, pavyz
džiui, dėl Vėžio Ligos Institu
to Vilniuje aukų rinkimo. Aiš
ku, jei jūs taip darytumėt, 
tai sakytumėt: labai rimtas 
darbas. Bet dabar, kuomet jūs 
atsiskyrę nuo tėvynės, gaila 
j u 
gd
darbui, o ne jums pavesti.

Aš tikiu, kad visų lietuvių 
širdys krypsta tėvynėn. 
$adės tėvynei atsistoti 
žengti pirmyn.

1946-V-16.

Klausimas:
Kareivio žmona, su dviem 

vaikais, praneša, kad jos vy
ras buvo paimtas į kariuome
nę 1945 m.’ Ji laukia trečio 
kūdikio. Negalėdama tinka
mai prižiūrėti savo šeimą, pa
geidauja vyro paliuosavimo iš 
kariuomenės. Ką turi daryti? 
Atsakymas:

Pasiųsk savo vyrui kopiją 
gimimo certifikato trečio kū
dikio ir pasakyk jam įteikti 
savo viršininkui ir prašyti 
“dependency discharge.” Gi
mimas trečio kūdikio, 
sant, kaip ilgai, vyras 
boję, paliuosuos jį iš 
bos.
Klausimas:

Veteranas praneša, kad Ve
terans’ Administration gydy
tojas jį gydo, užsikrėtusį ko
kia odo^ liga. Jis nori prašyti 
pensijos. Klausia, ar ta pensi
ja prasidės su jo paliuosavi- 
mu iš tarnybos ?
Atsakymas:

Jeigu prašysi pensijos į 
metus nuo paliuosavimo' ir jei
gu ta liga yra surišta su tar
nyba, pensija bus duodama. 
Patariame veteranams kuo 
greičiausia paduoti pensijų 
aplikacijas.
Klausimas:

Kitas veteranas rašo, kad 
jis gauna 20 nuoš. “disability” 
pensiją. Neturi užlaikomų as
menų, bet nori lankyti moky
klą pagal GI Bill. Kiek pini
gų gaus pragyvenimui? 
Atsakymas:

Gausi $65 per mėnesį, kar
tu su pensijos mokesčiais, jei
gu imsi pilną mokslo kursą. 
Klausimas:

Jūreivio žmona praneša, 
kad jos vyras jau ištarnavęs 
penkis metus laivyne. Dėl ap
linkybių namuose, jis turi būti 
paliuosuotas. žmona klausia, 
ar jam mokės “mustering-out” 
mokestį ?
Atsakymas:

Jeigu laivynas jį paliuo
suos, jis gaus garbingo paliuo
savimo certifikatą ir jam pri
klauso “mustering-out” mo
kestis.
Klausimas:

WAVE klausia, ai' ji galės 
tarnauti, kada taika bus ofi
cialiai paskelbta?
Atsakymas:

Kongresas 
kurie įsteigtų 
RINES taikos 
ci j as.

nepai- 
tarny- 
tarny-

svarsto bilius, 
WAVES ir MA- 
laiko organiza- 

Negalima dabar pasa
kyti, ar biliai bus pravesti.

C.W.V.

Bostono Žinios
(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

Simonovo ir Erenburgo at
silankymas Bostone paliko 
gražų įspūdį visiems. Jie lan
kėsi pas Harvardo Universi
teto prezideptą dr. Connant 
ir M. I. T. prezidentą dr. 
Komptoną. Sovietų rašytojai 
buvo draugiškai priimti ir 
gausiai vaišinti, kur tik jie bu
vo. Jie vizitavo Bostono majo
rą, gubernatorių, ir buvo šil
tai priimti.

Dr. Shapley prižadėjo Bos
tono publikai, kad rūpinsis 
gauti ir daugiau svečių iš So-kad tie renkami pini-l. tu šalies.

s sunaudot, naudingam , )<ad lietuvių
priimtuvių vakare nedaug te
buvo. O būtų buvę gerai, jei 
būtų dalyvavę. Ateityj nepra
leiskite progos, jei panašūs 
svečiai lankysis Bostone. Tik 
iš tokių svečių mes galime 
daug pasimokyti ir įvertinti 
Sovietų žmonių gyvenimą.

B. F. Kubilius.

Jie 
ir

b; s.

Muzikantų Unija Strei
kuoja prieš Įstatymą

Chicago. — Federacines 
Muzikų .Unijos pirminin
kas J. C. Petrillo paskelbė 
streiką prieš čionaitinę ra
dijo Stotį WAAF. Tai to
dėl, kad 
kalavimą 
muzikus.

Amerika ir Anglija pro
testavo Rumunijai, kad ji
nai dar, girdi, “nesurenge 
laisvų rinkimų.”

stotis atmetė rei- 
samdyti dar tris 
Streikas faktįnai

atkreiptas prieš Lea įstaty
mą, kuris baustinai uždrau
džia reikalaut samdyt dau
giau muzikų, negu stotis 
nori.

Penktas Puslapi!

HELP WANTED—FEMALE HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS REIKALINGOS MOTERYS

OPERATORES
SIUVĖJOS

PRIE VIENA ADATA SINGER MAŠINOS
Z

Nuolatinis Darbas—Gera Alga
Kreipkitės

MANHATTAN SHIRT COMPANY
27-31 Hoffman Street Kingston, N. Y.

(129) •

Hart, Mich.
įvairios Žinutės

Gegužės 2 d. tapo užmuštas 
Jurgis žukauskis, savo ūkyje. 
Velionis buvo tikintis žmogus, 
eilę metų ūkininkavęs šioje 
apylinkėje. Nelaimė įvyko 
barstant mėšlus savo laukuo
se. Arkliai, tur būt, pasibaidė, 
žukauskis nupuolė nuo veži
mo ir smarkiai susitrenkė. 
Vienok, atsikėlęs nuo žemės 
bandė pastoti ir sulaikyti ark
lius, kurie, kaip įsiutę, bėgo 
aplink mėšlų didelę krūvą. 
Arkliai žukauskį sutrypė, o 
mėšlo kratomojo vežimo sun
kūs geležiniai ratai sutrėškė 
galvą. Ten pat, paplūdęs 
kraujuose, už keliolikos minu
čių pasimirė.

Velionis priklausė prie vie
tinės SLA kuopos, buvo apie 
57 metų amžiaus. Paliko nu
liūdime moterį, kurią buvo ve
dęs apie porą metų. Palaido
tas Weare katalikų kapinėse. 
Laidotuvėse dalyvavo apštus 
būrys lietuvių.

Pas mus šį metą pavasaris 
pusėtinai šaltas, buvo ir smar
kių šalnų, vienok sodnams 
daug nepakenkė.

Pranešimas iš Roach kena- 
vimo kompanijos sako, kad šį 
metą bus geras derlius vyšnių, 
kurios, atrodo, laimingai per
žydėjo. Dabar obelys pilname 
žydėjime. Atrodo, kad šį me
tą pas mus vaisių užderės. 
Kaip kur, sakoma, “pyčių” 
žiedams pakenkė pirmosios 
didžiosios šalnos, bet tikimasi, 
kad ir jų šį metą bus daugiau, 
negu pereitą metą.

Apart vyšnių, pyčių ir įvai
rių rūšių obuolių, čia nemažai 
auginama pupų ir agurkų. O 
kadangi gazolino galima pirk
tis pakankamai, tai šią vasa
rą Hartas matys daug svečių 
iš įvairių valstijų. Vieni čia 
suvažiuos uždarbių tikslais, o 
kiti savo atostogas praleis
ti, — pailsėti, pasigrožėti 
gamta.

Šioje apylinkėje yra, apart 
Michigano ežero, desėtkai 
mažesnių ežerų. Apie 4 ar 5 
mylios nuo Narto* randasi kal
nas sunešto smėlio taip, kad 
vietomis tik medžių nudžiūvę 
viršūnės kyšo iš po smėlio. 
Tie bėganti smiltynai randasi 
tarpe Michigan ir Silver eže
rų. Kadangi, sakoma, gyvybė 
prasidėjus vandenyj, o žmo
gus yra dalis tos gyvybės, tai 
prigimtis jį traukia, ypač va
sarą, arčiau didesnių vande
nų. Todėl, čia žmonelių ir su
sirenka daugiau vasarą.

Harte randasi kelios dirb
tuvėlės, iš kurių viena, tur būt 
didžiausia, — Bennett Pump 
Co. Ji įsisteigė apie trys me
tai atgal. Dirba apie 75 dar
bininkai, kurie virš metai lai
ko susirašė į CIO uniją. Kom- 

jpanijai išstatė uždarbių pakė
limo reikalavimą, kuris, jei
gu nebūtų patenkintas, buvo 
numatoma streikuoti 13 d. ge
gužės. Tą dieną koresponden
tas nuvyko prie dirbtuvėlės 
pasidairyti. Pasirodė, dirbtu
vėlė dirba, jokio pikieto nesi
mato, viskas ramu. Reiškia, 
streikas neįvyko. Veikiausia, 
darbininkų reikalavimai tapo 
patenkinti.

ALDLD vietinės kuopos de
legatai rengiasi vykti į Sco.tt- 
villę,- draugijos apskričio 
konferencijon, gegužės 26 
dieną. Vietinis.

Gegužės 27-tą Brooklyne 
prilijo vandens apie du colius, 
o priemiesčiuose iki 6 colių.

PATYRUSIOS 
VIENA ADATA 
OPERATORĖS

PRIE DRESSES IR BLOUSES 
REIKALINGOS DIRBTI 
LENGVAS MALONUS 

DARBAS
GEROS ALGOS

KREIPKITĖS
MURIEL DRESS CO. 

625 LINDEN STREET 
BETHLEHEM, PA.

(128)

REIKALINGOS 
APAČIŲ APDIRBĖJOS • 

ir Vingiuotojos
Sioks-Toks Supratimas Apie Mažinai 

Pagelbėtų.
Jei nepatyrusios prie Felling Mašinos ir 

Pinker, Tai Mes Jus Išmokysime. 
Taipgi Reikia 

VALYTOJŲ
PATIKRINTŲJŲ 

ATRINKĖJŲ
Patyrimas Nereikalingas 

Nuolatinis Darbas—Gera Alga 
Kreipkitės

FAIRFIELD DRESS CO., 
785 Main St., Bridgeport, Conn. 

_____________________________________ (126) 

PATYRUSIOS IR MOKINĖS 
PRIE VIENA IR DVIEM 

ADATOM MAŠINŲ 
NUOLATINIS DARBAS 

BONAI 
NEMOKAMAI BLUE CROSS 

MEDIKALIS APTARNAVIMAS 
VAKACIJOS SU ALGA 

LEHIGH UNDERWEAR 
MILLS, INC. 

MAIN STREET
COOPERSBURG, PA.

PHONE COOPERSBURG 970 
(127)

MERGINOS—MOTERYS
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

Nuolatinis Darbas, Linksma Aplinka 
VIRŠLAIKIAI 

Muzika Laike Darbo 
Cord-Way Products, Ine. 
36-20 88th St., Long Island City 

l-nas blokas nuo Ind. subvėa, 36th SU Btoties. 
________ _____________________________(126)

MERGINOS
Lengvas, paprastas fabriko darbas 
PRADŽIAI 60ę I VALANDĄ 

Vakacijos ir šventės apmokėta 
KREIPKITĖS

PETER DOUBRAVA & CO.
26 SOUTH 6TH STREET 

BROOKLYN 
(Priešais Williamsburg Tiltą)

(127)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

DAILYDES
HOUSING PROJECT

48 VALANDŲ SAVAITE

NUOLATINIS DARBAS 
Kreipkitės 

VETERAN HOUSING 
PROJECT

J. W. BISHOP CO. 
500 North Lake Ave. 
WORCESTER, MASS.

’ (127)

PRANEŠIMAI
. ELIZABETH, N. J.

Bus rodoma filmos iš Lietuvos, 
geg. 31 d., Liberty Hall, 269 Second 
St., 7:30 v. v. Kviečiame vietinius ir 
iš apylinkės dalyvauti. Įžanga vel
tui. Lietuvai Pagalbos Teik. Konp. 
Elizabetho Skyr. (125-126).

MONTELLO, MASS.
Liet. Taut. Namo Dr-vė rengia 

pirmą metinį pikniką savame par
ite, Winter St., ant Keswick Rd. 
Įvyks geg. 30 d., ir birželio 1-2 dd. 
Pradžia pirmą valandą dieną. Pra
šome dalyvauti, turėsime gerų val
gių, gėrimų. Gera muzika šokiams 
ir Visokio sporto. — Kom. (125-126)

Reumatiški Skausmai
Deksųio Galinga Mestis, sudaryta 

iš daug skirtingų elementų, turi są 
vyje galingą šilimą, šildydama ga
lingai, ištarpins Reumatiškus skaus
mus, rankų, kojų skaudėjimą ir tir
pimą, dieglius, šaltį. Daugumui žmo
nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės. 
Nelauk ilgiaus, ąlę tųojąus Įsigyk 
DEKENS OINTMENT, arba rafiy- 
kite i dirbtuvę, kaina 2-oz $1.00; 
4-oz. $2.00. Ekstra didelė dėžė 
16-oz $5.00.

DEAN'S OINTMENT CO.
P. O. Box 660, Newark 1, N. 9. .
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Nelaimingas 
Antradienis

Pagerbė Gimtadienio 
Proga

Daug įdomaus ir Naujo Lau
kia Mūšy 9 Tauty Festival’yje

Antradienį, gegužės 28. Va- i O ? ’ Q4.JL VYIO'Ii
lis Bunkus parėjo iš darbo! 
su rimtai skaudančiu spran-1 --------------
du,* kaip sako Vera Bunkienė :' Išgirsti-matyti viena diena, i 
Valis praradęs apetitą ir, par- vienoj vietoj devynių tautų į 
ėjęs iš darbo, nuėjęs tiesiai į liaudies meną ir menininkus, 
lovą. Matomai skersvėjas įva-: taipgi žymiuosius tų tautų ai
rė jam tą dieglį į sprandą. tįstus retai kam gali pasitai-i

Bunkai. geri Lietuvos žmo- kyti proga, jeigu iš viso kul
nių rėmėjai ir jų naudai dar- tokia proga yra buvusiu orga- 
buotojai, taipgi nariai pažan- nizacijų pramogose.
gių organizacijų, gyveųa 11' ;•
Ten Eyck St., Brooklyne.

Quartet of Happy Songsters 
Radishchev Choras
Biruta Ramoška—soprano

Rengėjuose dalyvauja: ar- 
! menai, estonai, karpatų. rusai, 
i e

Taipgi antradienį, gegužės' 
28 d., Leo Jakštui, dirbančiam 
Sklar Surgical Instrument 
Mfg. Co., bedirbant.polishing 
wheel pagavo ir skaudžiai iš
draskė jo dešinės rafnkos virš- 
riešį. Daktaras susiuvo Leo
nui ranką.

Leo -Jakštas taipgi yra na
riu kai kurių mūsų organiza
cijų ; gyvena 499 Grand St., 
Brooklyne.

Linkime abiem ligoniam i 
greito ir sėkmingo pasveiki
mo. ' Rep.

Biruta Ramoška

Sušaukta Demcnstraci 
ja Protestui Prieš 
Trumano Bilių

Šj sekmadienj, birželio 2-rą, 
i turėsime tokią progą visi, ku
rie tik galėsime ir nepatingė

kime nueiti į ArrTerican Socie
ty for Russian Relief Tautų 
' Divizijos rengiamą ^Visų Tau-

New Yorko CIO unijos- ant į tų dainų-muzikos festivalį, 
greitųjų paskelbė, demonstra-j - 
ciją, trečiadienį, gegužės 29- ■ 
tos prievakarį, 5 valandą, tuo-; g 
jau po darbo, Madison Square į - - 
Parke, Madison Avė. ir 24th I 
St., New Yorke, protestui: 
prieš Trumano bilių.

Pakviestas kalbėti demons- ■ 
tracijoj, Gelžkeliečių Brolijos! 
prezidentas A. F. Whitney at-: 
sakė kablegrama:

“Mielai noriu apsakyti žmo 
nėms New Yorko ir viso pa- .
šaulio teisingą istoriją gelžko-i B,MT, R'oat,'va\ linijos (pro 
liečiu streiko ir įvykių, vedu-1 Mac.v s krautuvę), 
šių link atakos ant darbiniu-. 
kų teisių per Jungtinių Valsti- | 
jų prezidentą.”

Tikėtasi buvo šioje demons
tracijoje su darbininkais bū
siant kongresmaną Vito Marc- 
antonio, daugelį žymių dvasiš-i 
kių ir-kitų vadų ne, iš šapų • 
darbo srities, greta CIO, gelž
keliečių ir AFL vadų.

i Bendras Tautų Festivalis— 
Koncertas Įvyks:

Šį sekmadienį, birželio 
(June) 2-rą, didžiojoj Man
hattan Center, 34th St.

i Ave., New’ Yorke, 
džia 2 vai. po pietų.

Kelrod is:
Prię pat durų priveža Inde- 

I pendent subvės 8th Avė. lini
ja, tik blokas nuo IRT 7th 
Avė. linijos, du blokai ntio

prie
Pra-

Programoje Dalyvaus:
Aido Choras, vadovybėje 

Jurgio Kazakevičiaus \

me-
me-

Nicholas Trinchillo, 16 
tų vyrukas, nuteistas 25 
tus ar iki gyvos galvos kalėti 
už apiplėšime papildytą žmog
žudystę. Jis tebesigina esąs 
nekaltas.

Visų Tautų 
IŠKILMĖ

Liaudies Dainos
Tautiniai Šokiai 
Muzika
Išpildo Žymūs Artistai

BIRUTA RAMOŠKA—Soprano 
LIETUVIŲ AIDO CHORAS 
LILLIAN JAMESON—Soprano 
EADISHEV CHORAS ir

ŠOKIKAI
UKRAINŲ LEONTOVICH’O 

CHORAS
VLADIMIR PADVVA—Pianistas 

ir kiti.
JOHANNES STEEL
(žymus žinių gvildentojas ir 

komentatorius)

Sekmad., Birželio 2
2 p. m.

MANHATTAN CENTER
34th St. Ir 8th Avė.
Rengia Tautybių Skyrius, 

Amerikiečių Draugijos dėlei 
Pagalbos 1 Rusams.

Pajamos bus įrengimui Pirmojo 
Contralinio Metlikalio j Instituto ■ Masicvoje

AUNAMI: 
ar St.

•shop, 36 W. *56th 
>. 50 E. 13th St.

TIKIETAI 
Russian Relief, 5 C 
Rumian Relief Wtpr 
Workers Books! 
Jefferson Scho6l Bookstore, 576 6th 
Bookfair. 133 |W.- 44th Street 
Russian Skazta, 227 -W. 46th St.

St.

Ave.

for the Russians at Town ihattan Center, New Yorke, 
Hall. Pirmyn Chorus wants praeito antradienio vakarą 
us, together with Aido Wo-1 pasiruošti streikui prieš Mac- 
men’s and Men’s Choruses, to kay Radio and Commercial 

jsing at their Concęrt on ithe Cables. Tos šapos yra dalimi 
įsame date. My fingernails are didžiulės L T. ir T. firmos, 
biting me in trying to find aj 

to this problem... 
;-c

is another problem: birželio 15-tą, jeigu pirm to 
June 16th, would nebus išpildyti 

be a* good day for reikalavimai.
šioje konferencijoje atsto-

Konferencija p a s i ž a dėjo 
remti Marininkų 
streiką, kuris

Divizijos 
turės prasidėti

Sorry for neglecting 
write this column last week, 
as I felt that I had little to 
say and could not find the 
right words and phrases to polution
say it. with. Very seldom we | 
find an occasion to regret1 
being silent, but often we re-Į Sunday, 
pent something that we have 
said. With that thought in 
mind this writer feels justified 
to skip writing this column 
now and then, especially after 
seeing recently how one lim
ited mind, using animal stra
tegy, made an effort to ex-1 
press itself

Here
tų darbininkųAn n ai Zakarauskienei, wil- 

liamsburgietei, surengta gim- 
tadienio “suprais” pokiliukas, 

I gegužės 22-rą. Pravadyriais 
buvo draugė Augutis ir d. 
Kliokis, kurie įteikė labai pui
kų keksą. Taipgi draugai Gu
diškis, Briedis ir Petras Gra
bauskas.

Taipgi maloniai pasveikino 
mylimą motiną sūnus Edis' ir 
marti ir sūnus Algirdas. Dar 
prisiuntė telegramas draugė 
Česnell iš Kearny, N. J. ir Šil
kas iš Bridgeport, Conn.

Zakarauskienė sako:
—Tie žmonės labai puikiai 

mane pagerbė ir labai nuste
bino, kaip visi sykiu atėjo ne
šini su ^algiąis, su gėrimais ir }ler 
su puikiomis dovanomis. Dė- 
kavoju savo mylimoms drau
gėms ir visiem dalyviam tūks
tantį kartų. Dėkoju atsiuntu- 
siems sveikinimus.

Anna Zakarauskienė čionai, 
Brooklyne, yra priimta vadinti 
Lietuviu Am. Piliečiu Kliubo 
gaspadine. Mat, koks tik rei- 
kalas-rekalėlis 
vaišinti svečius, kliubo gaspa- 
d orius Juozas 
kreipiasi talkos pas savo Onu
tę, o jinai į savo drauges. Ji 
turi gerų draugių ir gauna 
talkos. Ir visi kliubo vaišingie
ji reikalai išeina puikiai. Ją 
matome gaspadinėse didžiau
sių šeimynų prie kliubiečių 
stalo draugijų ir įstaigų pik
nikuose. Darbštumu ir malo
niu būdu jinai yra prisigyve
nusi Brooklyne daug gerų 
draugų.

šis, be abejo, buvo jos links- 
miausis gimtadienis iš dauge- 
gelio, nes abu sūnūs jau lai
mingai sugrįžo iš karų.

Linkime Annai Zakaraus- 
nu“jkicnei daug geros sveikatos ir 

svei-

Pil. Kliubui

Teikimo 
Ukrainai,

skiriamas 
tarybinių 

medikališkai

George Kazakevičius 

latviai, lietuviai (per savąjį 
Lietuvai Pagalbos 
Komitetą), rusai, 
vengrai, vokiečiai.

Pramogos pelnas 
kare nukentėjusių 
tautu žmonių 
pagalbai.

Taigi, būkime festivalyje vi
si. Pamatykime-išgirskime tą, 
ką broliškos tautos turi pas 
save geriausio, ta pačia pro
ga girdėdami-matydami ir sa
vo visų dienų darbų geruosius 
talkininkus — Aido Chorą ir 
Birutą Ramoškaitę,
mes mylime, kuriais visuomet 
tukime laimės tik pasididžiuo
ti. Ir pagelbėkime kare 
kentė j tįsiems atsisteigti 
katos sargybos įstaigas.

Rezervuotoms sėdynėms ti- 
kietas $1.50. Abelna įžangai

kuriuos

Zakarauskas

ti ar daug linksmų gimtadie
nių ! Rep.

tingo Jungtini^] Valstijų dar-|
$1. Abiejų tikietų dar galima pjnin^ų unijų žymūs vadai ir 
gauti pas Lietuvai Pagalbos

Edward Attarian — barito- Teikimo Komiteto finansų se
nas kretorę

Lillian Jameson—soprano Laisvės raštinėj. Įsigykite iš
Ukrainų Leontovich Choras anksto. Išpirkimu tikietų per
Rose Zulalian—kontralto
Rusų Liaudies Šokėjai
Latvių Unity Choras
Vladimir Padwa—pianistas i

Kavaliauskaitę,

savo komitetą geriausia paro
dysime laipsnį teiktos para
mos tam didžiam ■ darbui.

R.
-------------------------- ---------------------------- ——-

Lenkai Pikietavo Lenką Fašistą

visuomenininkai, dideliu 
skaičius jų, kėlė, kelia pro
testus prieš Bor įsileidimą ir 
ypatingai prieš formalius svei
kinimus to fašisto, 'atvykusio 
čia kurstyti trečią karą. Rei
kia tikėtis, kad Amerikos vi
suomenė, mokėjusi nušvilpti 
pirmiau čia buvusią storesnę 
karo rengimo figūrą, nesiduos 
suvedžiojama tokio Bor’o.

R.

i seem to
the Chorus and it’s groups to

i go to a photographer. But... vauti lokalai: 40-tas, telegra- 
Aido Men’s Chorus has an in-, fistų (tai tas pats, kuris ilgai 

ivitation from Mr. A. Gilman ir sunkiai kovojo prieš West- 
; 2-ras, marinų ra- 

14 ir 15, cables, 
radio transliuo

Upon consulting my memo1 
pad I. discovered that the 
Chorus had a meeting on 
l()th. Here’s a brief summary 
of the meeting:

Adelle Pakali resigned 
from songs committee. . . 
Frank Pakali was elected in

. ’ place. . . Urank Pakali 
supported by George

of 2nd District of the Litera- 'em Union);
{ture Society to sing at their idio; 10, 11, 
picnic in Linden, N. J. Well, Jr New Yorko 
I think that the men should tojų skyrius.

Neužmiršo
pavojaus
bilių.

nacionalis 
paskiausią

į accept the invitation to sing: i 
'After assembling to be pho- ncj 
jtographed, they will be all 
itogether•and ready to go to 
; Linden. * *

The best solutions to some 
■of our problems mentioned 
iabove perhaps would be to 
put them aside for a brainy

was supported by Georgė • • 
Nttlivaika on his proposal to į 
accumulate a repertoire of 
songs by repeating all retain
able songs at each rehearsal 
and occasionally adding one 
new or dropping one old 
song. . . ' Mrs. A. Buknienė 
announced that Mr. A. Bimba 
brought a stage play: “Klam
pynė,” by Viliūnas, from Lith
uania; she suggested that Ai
do Chorus should produce it; 
committee of — Buknienė, P. 
Venta and G. Nalivaika — 
was elected to find a director 
for the producton. . . Mr. P. 
Venta suggested that Chorus 
should form a dance group; 
he was supported by our con
ductor George Kazakevičius; 
my comment is: It’s a good 
idea as public likes showman
ship with the songs and such 
a group will bring popularity 
to the Chorus... Picture of 
the Chorus will be made as 
soon as we have a Sunday 
free from other engagements.

Darbininkai Reikalaus 
Savo Teisių ir Algų, 
Nežiūrint Bilių

Keturi Šimtai šapų stewar- 
dų iš 10-ties lokalų CIO Ame
rican Communications Asso
ciation buvo susirinkę j Man-

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių pavienių, 

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Rei- 
ir

Speaking of engagements: 
We are to sing this Sunday, 
June 2nd. at Nations’ Festival, 
Manhattan Center.

But what are we to do on 
Sunday, June 9th? It seems 
that a long time ago we were 
invited and accepted to sing

grupių ir 
Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau
rikoniškais. 
kalui esant 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavojų 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Kampas Broadway ir Stone Ave.
prie Chauncey St., Broadway Lins 

Tel. GLenmore 5-6191

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
221 South 4th Street

šie darbininkai 
iš Trumano ir 

Joseph Kehoe, 
direktorius, 

i apibudino paskiausią ataką 
iant gelžkeliečių sekamai:

“Paskiausiu c h a r a k teriu, 
1 kuris važiuodino traukinius 
laiku, sudaužymu darbininkų

I judėjimo, buvo Mussolinis.”
Unijistai ir visi padorūs pi

liečiai deda pastangas per
spėti prezidentą ir kiekvieną 
amerikietį nuo ėjimo tomis 
pat pėdomis. T-as.

Case
ACA

ADAM V. WALMUS, D.D.S.
DAKTARAS—DENTISTAS

VALANDOS:
9 A. M. — 12 N.; 1 — 8 P. M. 

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

650 5th Ave., kamp 19th St. 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. SOuth 8-5569

< CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS,

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE

Tai'pe Ten Eyck ir Mnujer Ste.
BROOKLYN 6. N. Y.*

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

RESTAURANT

Lenkas fašistas gen. Tade
usz (Bor) Komorowski new- 
yorkiečių lenkų buvo pasitik
tas su masiniu protesto pikie-’ 
tu praeitą sekmadienį, Bor’ui 
atvykus į 69th Regiment Ar
mory, New Yorke, prakal
boms.

Fašisto lenko saugoti, kaip 
suskaitė reporteriai, įbuvo 66 
uniformuoti policistax astuoni 
iš jų raiteliai. Bandydama įtik
ti fašistams, kad jiems pikie- 

į tai negadintų ūpo, policija 
! nustūmė apie 50 pikietų, IWO 
Polonia Society narių, nuo sa
lės durų tolyn ant nuošalaus 
kampo, 26th St., netoli 4th 
Avė. ir įsakė garsiai nešaukti 
prieš fašistą obalslų.

Vėliau pas pikietus susirin
ko apie pora šimtų žmonių ir 
jie atlaikė jnasinį mitingą prie 
23rd St. ir Madison Ave. Iš
klausė Polonia Society ir 
American Polish Council kal
bėtojus, išnešė protesto rezo
liucijas. Šiame mitinge Bor 
buvo pasmerktas kaipo karo 
kurstytojas, priešas Lenkijos 
žmonių, Hitlerio, Goeringo ir 
Franco sėbras.

Demokratinių lenkų de
monstracijoj priimta rezoliu
cija taipgi įkaitino Bor “kalti
ninku bereikalingos mirties 
300,000.lenkų ir visuotino su
naikinimo Varšavos miesto.” 
Reikalavo majoro O’Dwyer 
atsidivorsuoti nuo Bor. Vals
tybės Department© reikalavo

RANDAVOJIMAI
Polish American 

su talka kitų tautų 
grupių (vokuojant 
pateiktomis skaitli- 

apie 3,500

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

Valandos:

SQUARE
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETŪS ANTRADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių
ATDARA KAS DIENĄ IR NAKTĮ APART SEKMADIENIŲ

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
TeL Evergreen 4-9612

Pasirandavoja keturi kambariai, 
garu šildomi ir visi moderniniai įren
gimai. Klauskite pas Mrs. Balažen- 
tis, 49 Ten Eyck Street, Brooklyn, 
N. Y. Taipgi galima pirkti rakandus 
tuose pačiuose kambariuose.

(125-127)

arm orę jie tikėjosi už- 
f asistuojančio pono

o to čia nebuvo. New 
lenkų priskaitoma

Gromyko ir 
Sąjungos ir 
UN Saugu- 
jų pareiški-

....................... .................. .

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

■ • j

Egzaąiinuojam Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Altinius.

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

Persodinam Deimantus jums belaukiant. 
Turime ekspertus taisymui laikrodžių 

Ir laikrodėlių.
Mes turime įvairių rūšių laikrodėlių:1 

Bulovą, Bernus, Gruen, Longines, 
Jules Jurgensen.

atšaukti Bor’ui vizą.
Gi Bor’ui sveikinti armorėj, 

fašistinis 
Council, 
fašistinių 
policijos
nėmis), sutraukė 
publikos, nors, anaiptol ir ši 
publika ne visa buvo “sava,” 
ponui Bor simpatinga. Buvo ir 
čia užėjusių tik pavėpsoti, 
“pažiūrėti,” bet buvo priskai- 
tyti prie “sveikintojų.” Nei
gi patys rengėjai buvo pasi
tenkinę čia buvusių skaičiumi. 
Erdvią 
pildyti 
garbei, 
Yorke
412,543 (1940 metų cenzu).

Mitingą (per telefoną) 
sveikino gub. Dewey, girda
mas Bor’ą. Queens kaunsilma- 
nas Quinn kalbėjo asmeniš
kai. Jis atakavo 
Lange, Tarybų 
Lenkijos atstovus 
mo Taryboje, dėl
mo prieš Bor’ą. Taipgi kalbė
jo buvusios reakcinės. Lenki
jos buvęs ambasadorius John 
Ciechanpwski, Brooklyno as- 
semblymanas John Smolens- 
ki, Francis J. Wazeter ir L 
Nurkiewicz iš Polish Ameri
can Council (tokio, kaip lie
tuvių smetonininkų). Visi jie 
šaukė prieš demokratinę Len
kiją ir už karą prieš Tarybų 
Sąjungą. ,

Jau prieš mitingą ir po mi-

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas j

411 Grand St. Brooklyn į

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

TEL. EVERGREEN 8-9770

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 Grand St. Brooklyn, N. Y.

ATDARA VAKARATHTeL ST. 2-2178


